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Kan God de gelovigen van de Kerk1 niet gewoon beschermen in de komende Verdrukking? Is het
echt nodig hen weg te nemen van de aarde?
Ja, de Heer zou de gelovigen bovennatuurlijke bescherming kunnen bieden. In feite zal Hij dat ook
doen wanneer Hij de heiligen, die door de Verdrukking gaan, zal beschermen tegen de stekende
angels van de demonische “sprinkhanen” aanval welke deel zal uitmaken van de bazuinoordelen
(Openbaring 9:4).
Maar Gods belofte aan te Kerk is er niet een van bescherming in, maar een van bevrijding van de
Verdrukking.
De Kerk heeft echt geen doel op aarde tijdens de Verdrukking. Het is dan een tijd van het uitgieten
van Gods toorn over hen die Zijn genade, liefde en zegen hebben afgewezen.
“Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden” (Rom. 1:18).
“Maar naar uw hardheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf toorn als een schat, in de dag
des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods” (Rom. 2:5).
“Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden
worden van de toorn” (Rom. 5:9).
“Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus,
Die ons verlost van de komende toorn” (1 Thess. 1:10).
“Want God heeft oms niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze
Heere Jezus Christus” (1 Thess. 5:9).
“En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van
Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is
aangebroken en wie kan dan staande blijven?” (Op 6:16-17).
Er zijn er die argumenteren dat de Kerk moet “gezuiverd” worden tijdens de Verdrukking. Maar dit
idee is absurd. Het bloed van Jezus is voldoende, genoegzaam om ons te reinigen van al onze zonden. Dat is een volbracht feit voor hen die hun geloof in de Heer Jezus gesteld hebben (Efeziërs
5:26-27). Bovendien zet het concept van “zuivering van de Kerk” tijdens de Verdrukking deze hele
periode om in een soort van protestants/evangelische versie van het “vagevuur”. Het schendt ook de
huwelijksvoorstelling die de Bijbel gebruikt om de relatie te beschrijven tussen Christus en Zijn
Kerk. Jezus zal Zijn bruid niet 7 jaar afranselen en dan met haar trouwen!
Sommigen die geloven dat de Kerk door de Verdrukking zal gaan wijzen dikwijls op het voorbeeld
van Noach en zijn familie. Zij bleven op aarde toen God Zijn toorn uitgoot over de aarde maar werden beschermd door de Heer. Maar dit voorbeeld negeert het feit dat Henoch weggenomen werd
van de aarde vóór de vloed begon (Genesis 5:24). Henoch is een symbolisch type van de Kerk, en
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Het Griekse woord dat in de Bijbel vertaald wordt met “kerk” is ekklesia en betekent uitgeroepenen. De mensen die de
Kerk vormen zijn uitgeroepen, uit de algemene massa mensen, om zich samen te vergaderen voor een specifiek doel.
Maar zowel kerk, gemeente als vergadering kunnen gebruikt worden, zolang we maar de juiste betekenis van ekklesia
verstaan. Zie verder “Wat is de Kerk en wat is haar toekomst?” : DOC of PDF
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Noach en zijn familie zijn een type van het Joodse overblijfsel dat beschermd zal worden tijdens de
Verdrukking totdat de Messias terugkeert op aarde.
Tot slot nog een argument: als de met bloed gekochte heiligen de Verdrukking moeten doorstaan,
dan wordt het kruis van Christus krachteloos gemaakt als een onvolkomen betaling voor de zonden
van hen die gedekt zijn door Jezus’ bloed!
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