
 1

De valse “pre-wrath” positie  
in de opnameleer 

 
Samengesteld door M.V. dd. 10-8-2022 

 
Voornamelijk uit deze bronnen : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensaties-h2_ZV.pdf , 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/trends-posities.pdf ,  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-voor-verdrukking.pdf 

 
 
De verschillende posities 

Pre-trib opname * Dit is het geloof dat de Kerk zal opgenomen worden (naar de hemel) 
VOOR de zeven jaar verdrukking (Engels: tribulation, afgekort: trib). 

Mid-trib opname Dit is het geloof dat de Kerk zal opgenomen worden in het midden van de 
zeven jaar verdrukking. 

Pre-wrath opname Dit is het geloof dat de Kerk zal opgenomen worden op zo’n 3/4 van de 
weg doorheen de zevenjarige verdrukking (Engels: wrath = [Gods] toorn). 

Post-trib opname Dit is het geloof dat de Kerk zal opgenomen worden NA de zeven jaar 
verdrukking. 

* Dit is de enig juiste positie. 
Bron: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensaties-h2_ZV.pdf (George Zeller) 

Een dispensationalist gelooft dat Christus’ komst voor Zijn Kerk zal plaatsvinden vóór de zevenja-
rige verdrukkingsperiode (pre-trib opname). Zie voor het dispensationalisme of bedelingenleer de 
rubriek “Bedelingen/dispensaties”, http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen . 

De valse pre-wrath (pre-toorn) positie 
De Bijbel leert duidelijk dat Christus voor Zijn Kerk zal terugkeren in de Opname VOOR de tijd 
van de verdrukking (Openbaring 3:10; etc.) en dat Zijn komst IMMINENT is (ze kan op elk ogen-
blik in de tijd gebeuren). Dit is de pre-trib opname positie; zie voor deze positie “De Opname vóór 
de 70ste jaarweek”, http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf en de rubriek “De Opna-
me van de Gemeente”, http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm . 
In recentere tijden is er een nieuwe positie ontwikkeld, genaamd de “pre-toorn opname” (Eng. “pre-
wrath rapture”). Deze zienswijze leert foutief dat de opname zal plaatsvinden na de Grote Verdruk-
king (midden 70ste jaarweek) en vóór de Dag des Heren (de dag van Gods toorn). Volgens deze kijk 
kan de opname niet plaatsvinden tenzij ten minste vijf jaar na het begin van Daniëls 70ste jaarweek. 
Deze zienswijze plaatst de opname ergens in het midden van de laatste 3½ jaar (ergens in het mid-
den van de Grote Verdrukking). Volgens deze zienswijze zal de opname van de Kerk niet eerder 
plaatsvinden dan wanneer ongeveer ¾ van Daniëls 70ste jaarweek is verstreken (Daniëls 70ste jaar-
week bestaat uit de laatste 7 jaren vóór de tweede komst van Christus op de aarde). 

Bron: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/trends-posities.pdf (George Zeller) 

Korte weerlegging van de pre-wrath positie 
Deze “pre-wrath” (pre-toorn) doctrine zegt dat de Opname na het midden van Daniëls 70ste jaar-
week gebeurt (mid-tribulationisme). Dit is gebaseerd op de zienswijze dat de “kerk” bewaard wordt 
voor Gods toorn maar dat die toorn zich beperkt tot de laatste deel van de zevenjarige verdruk-
kingsperiode, te beginnen wanneer de Antichrist zichzelf in de joodse Tempel zet als God. 
Deze positie is fout om voornamelijk drie redenen: 
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1. De eerste reden is de bijbelse leer over de imminentie1 van Jezus’ komst (Mattheüs 24:44; 44; 
25:13; Markus 13:33; Filippenzen 4:5; Jakobus 5:8-9; 1 Petrus 4:7). Als de gelovige niet eerder 
wordt weggenomen dan in het tweede deel van de Verdrukking, dan zou hij de tijd van de Opname 
precies kennen, omdat hij in de eerste helft van Daniëls 70ste Jaarweek de gebeurtenissen ziet ont-
vouwen zoals voorzegd in Openbaring. 
2. Wij accepteren niet de leer dat enkel de laatste zeven oordelen de toorn van God vormen (Open-
baring 15:1; 16:1). De toorn van God wordt genoemd in Openbaring 6:16-17, aan het begin van de 
Verdrukking. Het feit is dat de hele Verdrukking (70ste jaarweek) de toorn van God is, elk deel 
ervan groeiend in intensiteit. De zegeloordelen treffen een vierde deel van de wereld (Openbaring 
6:8). De bazuinoordelen treffen een derde van de aarde (Openbaring 8:7-11; 9:15). De schaaloorde-
len treffen de hele wereld (Openbaring 16:2, 3, 4, 8, 10, 14, 20). 
3. De hele periode van Daniëls 70ste Jaarweek heeft betrekking op Israël en niet de kerk. Zoals we 
hebben gezien wordt de kerk niet gezien op aarde na Openbaring 3. Alles wat beschreven wordt 
op aarde in Openbaring 6-18 betreft de heidense naties en Israël. De “pre-wrath” positie maakt geen 
goed en consistent onderscheid tussen Israël en de kerk. 

Bron: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-voor-verdrukking.pdf (David Cloud) 
 

 

 

Lees verder: 
o “De Opname vóór de 70ste jaarweek”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf  
o De rubriek “De opname van de Gemeente”: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm  

o Zij haten de imminente Opname: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opname-gehaat.pdf  
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1 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opname-gehaat.pdf  
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