
 

1 
 

                 BEWIJS VAN DE “OPNAME” VÓÓR DE VERDRUKKING 

Het verschijnen van onze Heer Jezus Christus voor zijn Kerk is één van de best 

bevestigde openbaringen in alle geschriften van Paulus. Paulus beoogde dat dit 

een reinigende verwachting zou zijn en een troost voor hen die lijden. In de 

afgelopen jaren is deze gezegende hoop echter van alle kanten aangevallen als 

een misverstand die uitgaat van dispensationalisten, of als een misleidende 

illusie die een gehoor heeft gekregen onder degenen die weigeren 

kerkgeschiedenis en traditie in acht te nemen. Het is terecht gezegd dat de 

Opname van de Kerk naar de hemel, vóór de Verdrukking, de laatste waarheid 

was die werd teruggevonden in de Bijbel door leraren die de dispensationele 

waarheid verdedigden, en nu, na een periode van populariteit, is het de eerste 

teruggekregen waarheid die steun aan het verliezen is onder gelovigen. Of het 

nu populair is of wordt ondersteund door de kerkgeschiedenis, is uiteindelijk 

niet van belang. 

De kwestie is: is het correct volgens de “recht gesneden” Schrift? In dit artikel 

zullen we in beknopte vorm enkele van de meest overtuigende schriftuurlijke 

redenen bespreken waarom we geloven dat de Opname van de Kerk zal 

plaatsvinden vóór de komende Verdrukking. De Opname van de Kerk is een 

kenmerkende Paulinische waarheid. 

We lezen niets over de Opname buiten de brieven van Paulus. Paulus leerde, 

door openbaring, dat de Kerk, het Lichaam van Christus, een verborgenheid (of 

geheim) is dat onbekend was voor de mensen van vorige eeuwen (Ef.3:1-6, 

Kol.1: 25-27).   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hier de teksten: 

“Ef.3:1-6: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, 

voor u, die heidenen zijt. 2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der 

genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij mij door openbaring heeft 

bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren 

geschreven heb; 4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in 

deze verborgenheid van Christus) 5 Welke in andere eeuwen den kinderen der 

mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige 
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apostelen en profeten, door den Geest; 6 Namelijk dat de heidenen zijn 

medeërfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte 

in Christus, door het Evangelie; 

“Kol. 1:25-27: 25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, 

die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; 26 Namelijk de 

verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle 

geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie God heeft 

willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid 

onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Opname is de gezegende hoop van deze Kerk en de laatste daad van God 

voor onze, de huidige, bedeling. Daarom kan het geen deel uitmaken van het 

profetische programma van Israël dat door de Oud Testamentische profeten 

wordt geschetst. Aangezien deze profeten de Verdrukking voorzegt hebben 

(Dan.12:1, Mattheüs 24:21), kan het Lichaam van Christus daar niet zijn zonder 

het onderscheidend vermogen ervan te schenden als een nieuwe schepping 

afgescheiden en onderscheiden van Israël (Efeziërs 2:14-17) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hier de teksten: 

“Dan. 12:1: En te dier tijd zal Michael 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 

“Matth. 24:21: Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is 

geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 

“Ef.2:14-17: 14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en 

den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 15 Heeft Hij de 

vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in 

inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens 

zou scheppen, vrede makende; 16 En opdat Hij die beiden met God in één 

lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood 
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hebbende. 17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die 

verre waart, en dien, die nabij waren. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iedereen die de Kerk door een deel van de Verdrukking laat gaan, moet 

omgaan met de ongerijmdheid van een verborgen kerk die deelneemt aan een 

geprofeteerd tijdperk. 

Sommigen, die de Opname vóór de Verdrukking plaatsen, hebben hun positie,  

met betrekking tot de Opname van de Kerk, onbewust verzwakt door te 

beweren dat de Opname werd geopenbaard door Christus in Mattheüs, de 

hoofdstukken 24-25, die echter een integraal onderdeel zijn van het 

profetische programma van Israël. 

Het Midden-Handelingen dispensationalisme versterkt de positie, betreffende 

de Opname vóór de Verdrukking, aanzienlijk. Waar je de Kerk laat beginnen, 

bepaalt waar je het laat eindigen! Het begon met Gods openbaring aan Paulus 

na de val van Israël in ongeloof, en zal eindigen voordat God zijn omgang met 

Israël als een natie hervat. Paulus vertelt ons dat de Kerk, het Lichaam van 

Christus, is verlost van de toekomende toorn (1 Thessalonicenzen 1:10; 5:9; 

Rom. 5:9). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hier de teksten: 

“1Thess.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. 

“1 Thess. 5:9: Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging 

der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus. 

“Rom. 5:9: Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij 

door Hem behouden worden van den toorn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De toorn van God omvat het begin, het midden en het einde van de 

Verdrukking, evenals de wederkomst van Christus (Openb. 1:10; 6:16-17; 19: 

11-21; 2 Thess. 1:7- 10; Jesaja 63:1-6). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hier de teksten: 

“Op. 1:10: En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter 

mij een grote stem, als van een bazuin, 

“Op. 6:16-17: 16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en 

verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den 

toorn des Lams. 17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan 

bestaan? 

“Op. 19:11-21: 11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die 

op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert 

krijg in gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn 

hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die 

niemand wist, dan Hij Zelf. 13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed 

geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. 14 En de heirlegers 

in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn 

lijnwaad. 15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de 

heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt 

den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen 

Gods. 16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: 

Koning der koningen, en Heere der heren. 17 En ik zag een engel, staande in de 

zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen, die in het 

midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal 

des groten Gods; 18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der 

oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden en 

dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en 

kleinen en groten. 19 En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun 

heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en 

tegen Zijn heirlegers. 20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse 

profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door 

welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en 
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die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des 

vuurs, die met sulfer brandt. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard 

Desgenen, Die op het paard zat, hetwelk uit Zijn mond ging; en al de vogelen 

werden verzadigd van hun vlees. 

“Jes. 63:1-6: 1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van 

Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? 

Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. 2 Waarom 

zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van één, die in de wijnpers 

treedt? 3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met 

Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn 

grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad 

heb Ik bezoedeld. 4 Want de dag der wraak was in Mijn hart, en het jaar Mijner 

verlosten was gekomen. 5 En Ik zag toe, en er was niemand die hielp; en Ik 

ontzette Mij, en er was niemand, die ondersteunde; daarom heeft Mijn arm Mij 

heil beschikt, en Mijn grimmigheid heeft Mij ondersteund, 6 En Ik heb de volken 

vertreden in Mijn toorn, en Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid; 

en Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De bedeling van genade eindigt voordat de Verdrukking begint. Het is 

onmogelijk om tegelijkertijd een programma van genade en een programma 

van oordeel uit te voeren. Ze sluiten elkaar uit. 

A. Er worden verschillende evangeliën afgekondigd: genade - Handelingen 

20:24; Romeinen 3:24 en Koninkrijk - Mattheüs 24:14. Als de Kerk in de 

Verdrukking was, konden we Paulus zijn gebod om te vechten tegen slechte 

overheden en machten in de hemelse gewesten niet gehoorzamen, omdat ze 

op aarde zijn geworpen (Openbaring 12:7-9; Efeziërs 6:12). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hier de teksten: 

“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor 

mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, 

welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie 

der genade Gods. 
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“Rom. 3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de 

verlossing, die in Christus Jezus is; 

“Matth. 24:14: En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt 

worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. 

“Op. 12:7-9: 7 En er werd krijg in den hemel: Michael en zijn engelen krijgden 

tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. 8 En zij hebben niet 

vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. 9 En de grote 

draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en 

satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en 

zijn engelen zijn met hem geworpen. 

“Ef. 6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der 

duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Er zijn verschillende programma’s bij betrokken. Onder genade werkt God 

met een verzoeningsprogramma (2 Korinthiërs 5:18-21). Hij onthoudt het 

oordeel om Zijn genade toe te passen (Romeinen 5:20-21). Vergelijk Psalm 2 

met Handelingen 7. De Zeventigste week van Daniël heeft betrekking op Israël, 

niet op het lichaam van Christus (Dan. 9:24-27; Jer.30:7). Dit zou een zwaar 

argument zijn voor dispensationalisten die een strak onderscheid maken tussen 

Israël en de Kerk. Het grote doel van de Satanische aanval tijdens de laatste 

helft van de Verdrukking is het overblijfsel van Israël, niet het Lichaam van 

Christus (Openbaring 12:9-12). De twee getuigen en de 144.000 zullen 

gedurende die tijd de voornaamste acteurs voor God zijn. Deze zijn allen Joods 

(Openbaring 7:1-8; 11:3-12). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hier de teksten: 

“2 Kor. 5:18-21: 18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven 

verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven 

heeft. 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun 

zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons 
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gelegd. 20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; 

wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die 

geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 

worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

“Rom. 5:20-21: 20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te 

meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel 

meer overvloedig geweest; 21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den 

dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige 

leven, door Jezus Christus onzen Heere. 

“Dan. 9:24-27: 24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige 

stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de 

ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te 

brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid 

der heiligheden te zalven. 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, 

om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, 

zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen 

wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 26 En na die twee 

en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem 

zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het 

heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en 

tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. 27 En hij 

zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het 

slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal 

een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal 

uitgestort worden over den verwoeste. 

“Jer. 30:7: O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en 

het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden. 

“Op.12:9-12: 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke 

genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, 

geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. 10 En ik hoorde 

een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het 

koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de 

verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is 
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nedergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en 

door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot 

den dood toe. 12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! 

Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u 

afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft. 

“Op. 7:1-8: 1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, 

houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, 

noch op de zee, noch tegen enigen boom. 2 En ik zag een anderen engel 

opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en 

hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de 

aarde en de zee te beschadigen, 3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de 

zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld 

hebben aan hun voorhoofden. 4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld 

waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der 

kinderen Israels. 5 Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; 

uit het geslacht van Ruben waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van 

Gad waren twaalf duizend verzegeld; 6 Uit het geslacht van Aser waren twaalf 

duizend verzegeld; uit het geslacht van Nafthali waren twaalf duizend 

verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren twaalf duizend verzegeld; 7 Uit 

het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van 

Levi waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren 

twaalf duizend verzegeld; 8 Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend 

verzegeld; uit het geslacht van Jozef waren twaalf duizend verzegeld; uit het 

geslacht van Benjamin waren twaalf duizend verzegeld. 

“Op.11:3-12: 3 En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen 

profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed. 4 Dezen 

zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, die voor den God der aarde 

staan. 5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, 

en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo 

gedood worden. 6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen 

regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, 

om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo 

menigmaal als zij zullen willen. 7 En als zij hun getuigenis zullen geeindigd 

hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het 
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zal hen overwinnen, en zal hen doden. 8 En hun dode lichamen zullen liggen op 

de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, 

alwaar ook onze Heere gekruist is. 9 En de mensen uit de volken, en geslachten, 

en talen, en natien, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en 

zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. 10 En die 

op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde 

bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten 

degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. 11 En na die drie dagen en 

een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun 

voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. 12 En 

zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. 

En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden 

hen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ten slotte is het het overblijfsel van Israël dat zal wachten op de wederkomst 

van Christus na de Verdrukking, niet de Kerk (Maleachi 3:16-18; Ezechiël 20:33-

38; 37:11-28; Zach. 13:8-9; 12:10-14). De heidenen die gered worden tijdens de 

Verdrukking komen tot kennis van Christus door het getuigenis van Israël, niet 

door het getuigenis van het Lichaam van Christus. Paulus sprak alsof de 

Opname aanstaande was, dat wil zeggen, dat het op elk moment kon 

gebeuren. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hier de teksten: 

“Mal. 3:16-18: 16 Alsdan spreken, die den HEERE vrezen, een ieder tot zijn 

naaste: De HEERE merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn 

aangezicht geschreven, voor degenen, die den HEERE vrezen, en voor degenen, 

die aan Zijn Naam gedenken. 17 En zij zullen, zegt de Heere der heirscharen, te 

dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom zijn; en Ik zal hen verschonen, 

gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient. 18 Dan zult gijlieden 

wederom zien, het onderscheid tussen den rechtvaardige en den goddeloze, 

tussen dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient. 
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“Ez. 20:33-38: 33 Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Zo Ik niet 

met een sterke hand, en uitgestrekten arm, en met een uitgegoten grimmigheid 

over u zal regeren! 34 Want Ik zal u uit de volken voeren, en u vergaderen uit de 

landen, waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand, en door een 

uitgestrekten arm, en door een uitgegoten grimmigheid. 35 Daartoe zal Ik u 

brengen in de woestijn der volken, en Ik zal met u aldaar rechten, aangezicht 

aan aangezicht; 36 Gelijk als Ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van 

Egypteland, alzo zal Ik met u rechten, spreekt de Heere HEERE. 37 En Ik zal 

ulieden onder de roede doen doorgaan, en Ik zal u brengen onder den band des 

verbonds. 38 Daartoe zal Ik, die rebel zijn, en die tegen Mij overtreden, uit 

ulieden uitzuiveren; Ik zal hen uit het land hunner vreemdelingschappen 

uitvoeren, en zij zullen in het landschap Israels niet weder komen, en gij zult 

weten, dat Ik de Heere ben. 

“Ez. 37:11-28: 11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het 

ganse huis Israels; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze 

verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. 12 Daarom, profeteer en zeg tot 

hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit 

uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israels. 

13 En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, 

en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk! 14 En Ik zal 

Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult 

weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. 15 

Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: 16 Gij nu, 

mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de 

kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: 

Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen. 

17 Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen 

tot een worden in uw hand. 18 En wanneer de kinderen uws volks tot u zullen 

spreken, zeggende: Zult gij ons niet te kennen geven, wat u deze dingen zijn? 19 

Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat 

in Efraims hand geweest is, en van de stammen Israels, zijn metgezellen, 

nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze 

maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand. 20 De houten 

nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder 

ogen. 21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen 
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Israels halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze 

vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 22 En Ik zal ze maken tot 

een enig volk in het land, op de bergen Israels; en zij zullen allen te zamen een 

enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, 

noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 23 En zij zullen zich niet 

meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al 

hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij 

gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal 

hun tot een God zijn. 24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij 

zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, 

en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 25 En zij zullen wonen in het land, dat 

Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, 

daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in 

eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid. 26 

En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond 

met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn 

heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. 27 En Mijn 

tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een 

volk zijn. 28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israel 

heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. 

“Zach. 13:8-9: 8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de 

twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het 

derde deel zal daarin overblijven. 9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, 

en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk 

men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal 

zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De Heere is mijn God. 

“Zach. 12:10-14: 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van 

Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen 

Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem 

rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem 

bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 11 Te dien 

dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van 

Hadadrimmon, in het dal van Megiddon. 12 En het land zal rouwklagen, elk 

geslacht bijzonder; het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder 
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vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun 

vrouwen bijzonder; 13 Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun 

vrouwen bijzonder; het geslacht van Simei bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; 

14 Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hunlieder vrouwen 

bijzonder. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paulus zelf verwachtte dat hij opgenomen zou worden, maar wist dat de 

Verdrukking nog niet was begonnen (1 Thessalonicenzen 4:16, 1 Korinthe 

15:51). Leden van het lichaam van Christus worden nooit gewaarschuwd of 

voorbereid om door de Verdrukking te gaan. Deze weglating is vooral 

veelzeggend gezien het feit dat Christus in zijn bediening aan de Joden hen 

zowel waarschuwt als hen voorbereidt om door de Verdrukking te gaan (zie 

Mattheüs 10, 24 en 25; Mark. 13; Lukas 21). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hier de teksten: 

“1 Thess. 4:16: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des 

archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in 

Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 

“1 Kor. 15:51: Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen 

ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De volgende hoofdstukken lezen: Matth. 10; 24 en 25; Mark. 13 en Lukas 21. 

Geen van de passages, met betrekking tot de Tweede komst, vermeldt de 

Opname van gelovigen die worden opgenomen in de wolken van de lucht. We 

kunnen het Oude Testament bekijken en veel profetieën vinden over de 

wederkomst van Christus voor Israël, en de volken, om het Davidische 

koninkrijk op aarde te brengen, maar geen van hen verwijst naar de openbaring 

van 1 Thessalonicenzen 4:15-18. Dit geldt ook voor de evangeliën, de 

Besnijdenis Brieven (Hebreeën tot en met Judas), en het Boek Openbaring. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

13 
 

Zie hier de teksten: 

“1Thess.4:15-18: 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, 

die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen 

degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 

stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die 

in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend 

overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, 

den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 

18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De laatste dagen van het profetische programma van Israël en de laatste dagen 

van het lichaam van Christus komen niet overeen. Jezus waarschuwde de Joden 

in zijn tijd om naar tekenen te zoeken die zijn komst zouden aankondigen 

(Lukas 21:20-27). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hieronder de teksten: 

“Lukas 21:20-27: 20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers 

omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. 21 

Alsdan die in Judea zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van 

dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve 

niet komen. 22 Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat 

geschreven is. 23 Doch wee den bevruchten en den zogenden vrouwen in die 

dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over dit volk. 24 En zij 

zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd worden 

onder alle volken; en Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat 

de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. 25 En er zullen tekenen zijn in de zon, 

en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met 

twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; 26 En 

den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het 

aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen 

worden. 27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, 

met grote kracht en heerlijkheid. 
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“Lukas 21:28: Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en 

heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ze moesten niet op zoek gaan naar de komst van de Heer totdat deze tekenen 

begonnen te verschijnen. Paulus geeft daarentegen geen tekenen, alleen 

geestelijke en morele trends die beschrijvingen kunnen geven over elke plaats 

in de kerkgeschiedenis (1 Timotheüs 4:1-3; 2 Timotheüs 3:1-9; 4:3-4). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hieronder de teksten: 

“1 Tim.4:1-3: 1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen 

zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en 

leringen der duivelen, 2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun 

eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid; 3 Verbiedende te 

huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot 

nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben 

bekend. 

“2 Tim.3:1-9: 1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware 

tijden. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, 

laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, 

onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, 

wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer 

liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 5 Hebbende een gedaante van 

godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een 

afkeer van deze. 6 Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen 

de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei 

begeerlijkheden gedreven worden; 7 (………..) die altijd leren, en nimmermeer 

tot kennis der waarheid kunnen komen. 8 Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres 

Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; mensen, 

verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. 9 Maar zij 

zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar 

worden, gelijk ook die van genen geworden is. 
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Opmerking van de vertaler: Het “vrouwkens” van 2 Tim 3:7 is onjuist. Uit vers 6 

blijkt reeds dat “vrouwkens” aan het begin van vers 7 onjuist is. 

“2Tim. 4:3-4: 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen 

verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars 

opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de 

waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zoals Pastor J. C. O'Hair altijd zei: "We zijn niet op zoek naar de tekenen van de 

tijd, want dit is niet het moment voor de tekenen". De relatie tussen Kerk en 

Regering:  leden van het lichaam van Christus wordt verteld om onderworpen 

te zijn aan regeringsautoriteiten en om voor hen te bidden (Romeinen 13:1-7; 

Titus 3:1; 1 Timotheüs 2:1-4).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hieronder de teksten: 

“Rom. 13:1-7: 1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want 

er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God 

geordineerd. 2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God 

wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. 3 

Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. 

Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben; 

4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; 

want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een 

wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. 5 Daarom is het nodig 

onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil. 

6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in 

ditzelve geduriglijk bezig zijnde. 7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; 

schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, 

dien gij de eer schuldig zijt. 

“Titus 3:1: Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, 

dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn; 
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“1 Tim.2:1-4: 1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden 

smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; 2 Voor 

koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden 

mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 3 Want dat is goed en aangenaam 

voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot 

kennis der waarheid komen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dit zal niet op zijn plaats zijn in de Verdrukking, omdat de regering onder 

controle van Satan en het Beest zal zijn (Openbaring 13:4). De noodzaak van 

een Interval - Na de opname moet de rechterstoel van Christus plaatsvinden 

voordat de gelovigen het (hemels) koninkrijk binnengaan (Romeinen 14:10-12; 

2 Kor. 5:9; 1 Kor. 3:11-15; 4:5). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hieronder de teksten: 

“Op. 13:4: En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij 

aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren 

tegen hetzelve?  

“Rom. 14:10-12: 10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat 

veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus 

gesteld worden. 11 Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal 

alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden.12 Zo dan een iegelijk van ons 

zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.  

“2 Kor. 5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel 

van Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, 

naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 

“1 Kor. 3:11-15: 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan 

hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12 En indien iemand op dit 

fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13 Eens 

iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het 

door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur 

beproeven. 14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal 
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loon ontvangen. 15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; 

maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 

“1 Kor. 4:5: Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen 

zijn, Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in de duisternis verborgen is, en 

openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk lof hebben van 

God. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deze ontmoeting in de lucht is niet om redding of verdoemenis te bepalen, 

maar beloning of verlies van beloning voor de gelovigen. Een interval van ten 

minste zeven jaar, tussen de Opname en de Wederkomst, lijkt voldoende om 

de vele miljoenen heiligen voor de “Rechterstoel” te openbaren. Dit zou een 

Opname vóór de Verdrukking vereisen. 

Het argument van 1 Thessalonicenzen 4:13-18  

De Thessalonicenzen waren goed onderwezen in Gods profetische programma.  

Als ze geloofden (of als het Paulus  zijn bedoeling was om het te onderwijzen) 

dat de levende leden van het lichaam van Christus door de Verdrukking zouden 

gaan vóór de Opname,  zouden ze zich verheugd hebben omdat ze “dood in 

Christus” waren,  in plaats van bedroefd te zijn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zie hieronder de teksten: 

“1 Thess. 4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van 

degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, 

die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en 

opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder 

brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat 

wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen 

voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een 

geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van 

den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna 

wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden 
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in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den 

Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ze waren tenslotte bij de Heer en hadden de vervolging van de Mens der Zonde 

en de toorn van Satan gemist. In plaats daarvan waren ze verward over de 

details van de Opname (niet de dag van de Heer), en kregen instructies om 

elkaar te troosten dat ze allemaal samen zouden deelnemen aan de Opname 

en zo deze verschrikkelijke tijd van problemen zouden missen. Het argument 

van: 

“ 1 Thessalonicenzen 5:1-3: 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! 

hebt gij niet van node, dat men u schrijve. 2 Want gij weet zelven zeer wel, dat 

de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. 3 Want wanneer 

zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf 

hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het 

geenszins ontvlieden; 

Deze passage presenteert drie profetische zinnen:  

A. de tijden en seizoenen (Handelingen 1:7);  

“Hand. 1:7: 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; 

B. de dag van de Heer (Zef. 1:14-18);  

“Sefanja 1:14-18: 14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer 

haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk 

schreeuwen. 15 Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der 

benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag 

der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid; 16 

Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge 

hoeken. 17 En Ik zal de mensen bang maken, dat zij zullen gaan als de blinden; 

want zij hebben tegen den HEERE gezondigd; en hun bloed zal vergoten worden 

als stof, en hun vlees zal worden als drek. 18 Noch hun zilver, noch hun goud zal 

hen kunnen redden ten dage der verbolgenheid des HEEREN; maar door het 
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vuur Zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden; want Hij zal een voleinding 

maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners dezes lands. 

En:  

C. een dief in de nacht (Mattheüs 24:43; Openb. 3:3).  

“Matth. 24:43: 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. 

“Op. 3:3: Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, 

en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij 

zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal. 

Deze drie, A – B en C, hebben uitsluitend te maken met het profetische 

programma van Israël, niet met de Verborgenheid van het Lichaam van Christus 

of de bedeling van genade. Deze 3 worden afgezet tegen 1 Thessalonicenzen 

4:13-18 (zie eerder geciteerd) door het woord "Doch" (vers 13) dat de dis-

relatie (=niet aanwezige relatie) tussen deze drie en de Opname laat zien. 

Paulus leerde dat als tegenstelling. Volgens de passage gebeurt de 

aankondiging van "vrede en veiligheid" vóór de dag des Heren. Als de dag van 

de Heer alleen verwijst naar de wederkomst van Christus na de Verdrukking 

(zoals post/na/achter-tribulationisten zeggen dat het zo is), dan zal het hen 

laten zeggen "vrede en zonder gevaar" (1Thess. 5:3) aan het einde van de 

Verdrukking terwijl ze zich midden in de strijd van Armageddon bevinden. Er is 

hier iets mis! Omdat de Verdrukking steeds erger wordt in het oordeel (met de 

zeven zegels, zeven bazuinen en zeven fiolen van Gods toorn), zal niemand dan 

vrede en veiligheid kunnen zeggen. Daarom moet de Opname vóór de 

Verdrukking komen. 

Het argument van 2 Thessalonicenzen 2:1-7 

“2 Thess. 2:1-7: 1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere 

Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, 2 Dat gij niet haastelijk 

bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, 

noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus 

aanstaande ware. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt 

niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der 
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zonde, de zoon des verderfs; 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God 

genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God 

zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. 5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog 

bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? 6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, 

opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd. 7 Want de verborgenheid der 

ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die 

zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. 

Paulus smeekte de gelovigen niet te worden "geschud" of "verontrust" door 

valse berichten dat zij in de dag des Heren waren. Dit pleiten maakte hij 

krachtens:  

"de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot 

Hem”.  

Nogmaals, Paulus zijn doel was er één van troost en bemoediging. Ze zouden 

niet onderworpen worden aan de dag van Gods toorn vanwege de verwachting 

van de komst van Christus. Op dit punt maken de meeste post-tribulationisten 

opnieuw een scherp onderscheid tussen de Verdrukking en de dag des Heren. 

De Verdrukking (zeggen ze) is de toorn van mensen, de toorn van de Antichrist 

en de toorn van Satan, terwijl de dag des Heren daarna komt en dat dat de 

toorn van God is. Het probleem met de Thessalonicenzen was dat, terwijl zij 

moedig vervolgingen en beproevingen verdroegen (2 Thessalonicenzen 1:4), de 

vijand hen had verward met deze valse berichten dat zij daadwerkelijk de tijd, 

van de toorn van de Heer op de wereld, waren ingegaan. 

“2Thess. 1:4: Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw 

lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij 

verdraagt; 

Als het onderscheid tussen de tijd van de Verdrukking en de dag des Heren zo 

groot was als die van post-tribulationisten, dan zou dit geen betere 

gelegenheid zijn geweest om de kwestie hier en nu te verhelderen. Hier zijn de 

feiten:  

A. De christenen in Thessalonika wisten dat zij werden vervolgd door de 

ongelovigen. 

B. Ze dachten dat dit de dag van de Heer zou kunnen zijn. 
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C. Dit was in tegenspraak met wat Paulus hen eerder had geleerd. 

D. Paulus had zijn leer hierover niet veranderd. 

E. Hij deed geen poging om de fout te corrigeren door hen te instrueren dat ze 

niet konden zijn op de dag van de toorn van de Heer, omdat ze door mensen 

werden vervolgd (de toorn van mensen). 

F. In plaats daarvan verwees hij ze naar zijn oorspronkelijke leer terwijl hij bij 

hen was. Vóór de dag van de Heer moet er komen: 

(1). De afval (KJV) - Grieks “apostasia”, letterlijk het vertrek, niet alleen van de 

Bijbelse leer, maar het vertrek van de Kerk naar de hemel via de Opname (2 

Thessalonicenzen 2:3; 1 Thessalonicenzen 4:15-18) 

“2 Thess.2:3: Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, 

tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, 

de zoon des verderfs; 

“1 Thess.4:15-18: 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat 

wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen 

voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere Zelf zal met een 

geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van 

den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna 

wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden 

in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den 

Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

(2). De Mens der zonde geopenbaard - Deze openbaring zal plaatsvinden 

wanneer "de toekomstige vorst" een verbond met Israël zal sluiten voor een 

jaarweek (7 jaren) (Dan.9:26-27). Omdat de wijzen in staat zullen zijn om de 

Antichrist te identificeren aan het begin van de Zeventigste Week van Daniël, 

maakt de Opname vóór de Verdrukking noodzakelijk. 

“Daniël 9:26-27: 26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid 

worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, 

hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn 

met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk 

besloten verwoestingen. 27 En hij zal velen het verbond versterken een week; 
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en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, 

en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding 

toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste. 

(3). De verwijdering van de weerhouder - De uitdrukking "Die hem nu 

wederhoudt" is onzijdig, maar het mannelijke equivalent ervan is: 

“2 Thess.2:7:  " totdat hij uit het midden zal weggedaan worden". 

Dit is ongetwijfeld de Heilige Geest in de Kerk bij de Opname. We hebben 

gezien dat de Opname van de Kerk vóór de Verdrukking op verschillende 

manieren goed wordt ondersteund door de leer van Paulus. Deze waarheid is 

meer dan alleen academisch, of één waarin we gewapend zijn om argumenten 

te winnen. Het zou ook een impact moeten hebben op ons geloof en ons leven 

als Christenen. Als het echt waar is dat Christus op elk moment aan ons kan 

verschijnen, wat heeft dat dan voor invloed op je houding ten opzichte van het 

werk van Christus in je specifieke bediening? Geeft dat je het verlangen om 

voor de zaak van de Meester te gaan, ziende het feit dat de tijd misschien kort 

is? Houd u zich vast aan de leer van de Opname van de Kerk vóór de 

Verdrukking? Geweldig! Houdt die waarheid vast? 

 

 


