Zuurstofgebrek tijdens de Opname?
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In verband met de komende Opname van de heiligen schreef iemand me het volgende:
“Geloof jij dat we zo maar de lucht ingezogen worden, en in de Hemel zullen
verblijven. Zou er in de hemel dan zuurstof zijn, om te kunnen ademen?”
Sommigen hebben naïeve afbeeldingen gezien van omhooggezogen mensen
tijdens de Opname. Ook is op soortgelijke wijze een opname door UFO’s
voorgesteld in de duistere film “Skyline”, waarvan je de trailer hier op
YouTube kan zien: https://www.youtube.com/watch?v=qdOGJi5Sne4 .
Dit soort van opname komt niet overeen met de bijbelse opname, zoals die in 1 Korinthiërs 15
wordt geleerd (ik kom daarop terug). Eerst wil ik wat verduidelijken middels een zinnebeeldig verhaal, dat van Platland. Het is een relatief oude voorstelling; ik las ervan in de jaren ‘60. Het helpt
om inzicht te verkrijgen in de hogere natuur van de hemel en de wezens die geschikt zijn om daarin
te kunnen leven.
Platland
In platland wonen platte mensen.
Zij kennen slechts 2 dimensies, horizontaal, in hun vlakke wereld.

Dit mannetje is in platland te situeren volgens de 2 horizontale
coördinaten x en y.

y

x
Stel nu dat die platlanders een boef in een cel moeten opsluiten, dan gaat dat ‘platweg’ zo:

Deur open, boef erin ……………………… celdeur toe … klaar!
Deze gevangene kan niet ontsnappen, niet?
Er bestaat echter een hogere wereld, een wereld waarin driedimensionale wezens wonen, zoals onze
wereld. Wij kennen naast de twee horizontale dimensies ook nog een verticale dimensie: op-enneer. En zo zal dan iemand met kennis van de voor platlanders ongekende derde dimensie (het reikt
verder dan hun visuele en begrips-horizon) het boefje kunnen bevrijden, gewoon door het mannetje
op te tillen:
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Het mannetje wordt verticaal (volgens de derde
dimensie) opgeheven en naast de cel gezet ….. de
platlanders begrijpen niet hoe zoiets kon gebeuren!

Naar analogie bestaat er ook iets wat wij een “vierde dimensie”1 zouden kunnen noemen. Deze dimensie wordt enkel beheerst door schepselen die in de hemelse regionen leven, zoals daar zijn: de
opgestane Heer Jezus met Zijn verheerlijkt lichaam, de engelen, maar ook de demonen (gevallen
engelen). Later in de tijd worden daaraan toegevoegd alle mensen die deel zullen uitmaken van de
Opname en de eerste Opstanding. Zij zullen allen volgens de Schrift “veranderd” worden:
“Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven,
en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden [= in de
opname en de opstanding], 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste
bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet zich
met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden” (1 Korinthiërs 15:50-53).

Om die hogere wereld (de hemel) binnen te gaan moeten wij dus “veranderd” worden, namelijk: we
moeten een onsterfelijk, hemels lichaam krijgen dat ook de vierde of hemelse dimensie beheerst.
Die verandering zal plotseling gebeuren, “in een oogwenk”. Wij zullen niet moeten “vliegen” en we
worden niet “opgezogen” om miljarden kilometers ver naar een of andere planeet te gaan. Nee, het
is een plotse verandering van lichaam en plaats.
Zo’n veranderd lichaam werd voor het eerst gemanifesteerd door de Heer Jezus. Met Zijn opstandingslichaam kon de Heer zonder probleem een vergrendelde kamer binnenkomen (verschijnen) en
daar ook weer uit verdwijnen … omdat Hij een hogere, hemelse dimensie beheerst. Zie Johannes
20:19-26.
3 dimensies

2 dimensies

Ook wij zullen een lichaam ontvangen zoals dat van de Heer Jezus. Dit zal ons toelaten ergens te
verschijnen en te verdwijnen, zonder probleem met de afstanden. De Schrift openbaart: “… de Hee1

Vierde dimensie: sommigen noemen de tijd de vierde dimensie. Als dat aangenomen wordt moeten we hier dan spreken van de vijfde dimensie. Het is niet denkbeeldig dat er hogere dimensies bestaan, hoe die ook genoemd worden.
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re Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn
heerlijk lichaam …” (Filippenzen 3:20-21). En: “Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Johannes 3:2).
Besluit
Mensen die menen dat de hemel zich op een of andere buitenaardse planeet (of planeten) bevindt,
en dat wij daar naartoe zullen ‘vliegen’ bij de Opname of de Opstanding, hebben een verkeerde
voorstelling van zaken.
De hemel bevindt zich niet binnen de drie dimensies van ons gekende universum, maar in de voor
ons onzichtbare hogere wereld, waar men ook de vierde of hemelse dimensie beheerst. Alle ruimtevaart, telescopen en ruimtesignalen ten spijt zal er geen planeet gevonden worden waar hogere wezens leven.
De hemelse ‘hogere’ plaats (qua natuur) bevindt zich ‘achter’ de onze, maar tegelijk ook erg nabij
de onze. Want de Heer is eigenlijk “niet ver van ieder van ons” zegt Handelingen 17:27.
Lees verder:
o Rubriek “De Opname van de Gemeente”: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm
o Rubriek “De Opstanding”: http://www.verhoevenmarc.be/opstanding.htm
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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