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De belofte van de Opname wordt in een toenemend aantal kerken ontkend, genegeerd of niet beklem-
toond in predicaties over de eindtijd. De Opname is echter een erg belangrijke belofte die om goede 
redenen in profetieën over de eindtijd vervat is. Het geeft aan christenen een positieve en onbetwistba-
re toekomstverwachting - een concrete hoop op Goddelijk ingrijpen en zegen om naar uit te kijken in 
een anderszins donker toneel van komende oordelen over een goddeloze wereld. In de Bijbel worden 
volgende redenen voor de Opname genoemd: 

1. Het is een ontmoeting met Christus 
Wanneer de Here Jezus Zijn bruidsgemeente komt ophalen, zullen dezen die in Christus gestorven zijn 
uit hun graven opgewekt worden en zij die nog leven zullen in een oogwenk met verheerlijkte licha-
men bekleed worden (1 Korinthiërs 15:51-53). Daarna zullen de ware gelovigen samen opgenomen 
worden, de Heer tegemoet in de lucht: 

“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 (Grieks: harpazo) worden in 
de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 
Zo dan, troost elkaar met deze woorden” (1 Thessalonicenzen 4:16-18). 

De grootste verwachting die wij met betrekking tot de Opname 
behoren te hebben is niet weg te komen van de door zonde 
doordrenkte wereld, waarin wij als vreemdelingen en bijwoners 
zijn, maar veeleer het wonderlijke vooruitzicht om onze finale 
bestemming in de hemel te bereiken! De verlangende bruid ziet 
ernaar uit om met de hemelse Bruidegom verenigd te worden. 
Op die dag zal Hij “gekomen zijn om … verheerlijkt te worden 
in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven” 
(2 Thessalonicenzen 1:10). Zij zullen Hem zien en stralen van 
vreugde. 
Mensen die niet in de Opname geloven, moeten voor zichzelf 
uitmaken hoe zij anders dan slechts door de Opname van de 
aarde zouden kunnen “opgenomen worden in de wolken” (1 
Thessalonicenzen 4:17). Zo is ook Jezus, na Zijn eerste komst, 
naar de hemel “weggerukt”: 

“En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle hei-
denvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind 
werd weggerukt (Grieks: harpazo) naar God en naar Zijn 
troon” (Openbaring 12:5).  

En zo werd ook Paulus tot in de derde hemel “opgenomen”: 
“Ik ken namelijk een mens in Christus, veertien jaar is het geleden … dat zo iemand tot in de derde 
hemel werd opgenomen (Grieks: harpazo)” (2 Korinthiërs 12:2). 

En zo zullen ook wij aan het einde van de kerkbedeling “opgenomen” worden. In al deze gevallen 
wordt hetzelfde werkwoord harpazo gebruikt dat met “opnemen” of  wegrukken” in onze bijbel ver-
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taald wordt. Dit woord harpazo betekent snel opnemen, los-, wegrukken, snel grijpen, meevoeren, 
roven.1 
De hemelse Bruidegom komt bij die gelegenheid zoals een dief in de nacht om Zijn bruid op te halen 
(1 Thessalonicenzen 5:2). Zijn openbare komst, wanneer elk oog Hem zal zien, zal pas plaatsvinden 
aan het eind van de zeven jaar durende verdrukking, die na de Opname begint (Openbaring 1:7). Tij-
dens de Opname zal Hij niet tot op de aarde komen maar Zijn bruid in de lucht ontmoeten en haar 
daarna meenemen naar de hemel. Zij die achterblijven zullen met een schok ontdekken dat alle ware 
christenen plots spoorloos verdwenen zijn! Discipelen van Jezus zullen dan in de hemel zijn, in de 
heilige tegenwoordigheid van de Koning der koningen, en pas na de donkere dagen van de verdruk-
king samen met Hem terugkeren (Zacharia 14:5)2. 

2. Het bevordert een Christus-verwachting 
Het is belangrijk erop te wijzen dat een opname vóór de verdrukking bij gelovigen een Christusver-
wachting schept en niet een Antichrist-verwachting. Wij wachten op de hemelse Bruidegom en niet 
op de “mens van de wetteloosheid” (2 Thessalonicenzen 2:3). De hele 70ste jaarweek van Daniël 9 
maakt deel uit van Israëls heilsgeschiedenis, en zal ingeluid worden door een verbond dat Israël en de 
naties met de valse messias zullen sluiten. Christenen die foutief in een opname in het midden van de 
verdrukking geloven, verschuiven hun aandacht van de Heer Jezus weg en besteden soms veel geld en 
energie om strategieën te ontwikkelen om de komende verdrukking te overleven. De Bijbel zegt echter 
dat wij de Zoon van God uit de hemel moeten verwachten:  

“en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Je-
zus, Die ons verlost van de komende toorn” (1 Thessalonicenzen 1:10). 

De belofte van de opname vestigt onze aandacht op de plotselinge en onverwachte komst van Christus 
voor Zijn bruid. Er zijn geen uitdrukkelijke tekenen die deze gebeurtenis direct voorafgaan, en zeker 
niet de opkomst van de Antichrist. Wij moeten onszelf bezig houden met voorbereidingen die erop 
gericht zijn een heilig leven te leiden voor de Heer, terwijl we voortgaan om mensen uit te nodigen om 
de reeds lang bestaande uitnodiging tot de bruiloft van het Lam te aanvaarden. Wanneer het huis van 
de Heer vol is, zal Hij uit de hemel neerdalen met de klank van een bazuin van God. Daarna zullen alle 
tekenen van de tijden, die op Christus’ zichtbare komst aan het eind van de verdrukking duiden, finaal 
in vervulling gaan. Het zal een tijd van natuurrampen en oorlogen zijn zoals nooit tevoren is geweest 
(Mattheüs 24:6-7). 

3. Het is een ingrijpen door God 
“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van 
God neerdalen uit de hemel. … 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” (1 Thessalo-
nicenzen 4:16-17). 

De bovennatuurlijkheid van de opname, namelijk de wegvoering van miljoenen christenen, zal een zo 
duidelijk goddelijk ingrijpen zijn, dat daarvoor geen wetenschappelijke verklaring kan gevonden wor-
den. Er zullen waarschijnlijk absurde theorieën voor dit verschijnsel aangereikt worden. De Heer kan 
inderdaad door Zijn almacht al Zijn kinderen in één enkel ogenblik opwekken, veranderen en van de 
aarde wegvoeren. Hij zal diegenen die Hem toebehoren wegnemen en alle anderen op aarde achterla-
ten: 

“Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal ach-
tergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal 
achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal 
achtergelaten worden” (Lukas 17:34-36).  

Dit “aannemen” van sommigen zal tijdens de opname plaatsvinden. Dit “achterlaten” van de anderen 
duidt erop dat ongelovigen en misleide mensen zullen achterblijven om de donkere dagen van het 

 
1 Harpazo: los-, wegrukken, snel grijpen, meevoeren, roven. (Prisma Handwoordenboek Grieks/Nederlands, 1997). 
2 Zie naast Zacharia 14:5 ook 1 Thessalonicenzen 1:10 en 3:13; Judas 1:14-15; Openbaring 19:14 en 17:14. 
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schrikbewind van de Antichrist tijdens de “grote verdrukking” (Mattheüs 24:21; Openbaring 7:14) mee 
te maken.  
Het schokeffect van de opname kan nauwelijks overbeklemtoond worden. In de vernietigende tekenen 
daarna zal de de hand van de Heer duidelijk gezien kunnen worden, vooral in de grote oordelen over 
een afvallig mensdom (Openbaring 6:12-17). Door het dramatische effect van de opname zal de Heer 
een ernstige boodschap tot een multigodsdienstige en afvallige mensheid richten, namelijk dat hun 
enige hoop erin gelegen is om weer naar Zijn Woord terug te keren en dit ernstig op te nemen. De op-
name zal de vergeestelijkingstheologie, die bijbelse uitspraken niet letterlijk neemt, helemaal onderuit 
halen. 
Na de opname zal de meerderheid van de mensen, wegens het verharden van hun hart, misleid worden 
door de kracht van de dwaling, maar miljoenen anderen zullen een nieuw begrip krijgen van de bijbel-
se waarheid en de Heer zoeken, ongeacht de verwerping en vervolging dat hun getuigenis in een anti-
christelijke nieuwe wereldorde tot gevolg zal hebben. 

4. Het is het verkrijgen van een opstandingslichaam 
De opname staat duidelijk in verband met de eerste opstanding, wanneer alle ware gelovigen verheer-
lijkte lichamen zullen krijgen. 

  1  2      3       4    5       6        7     8      9      10 
 
 
         Hemelvaart          Opname         1ste Opstanding   2de Opstanding 
         Hd 1:9      in Op 4 en 5 een feit    Op 20:4-6  Op 20:11-15 
 
Kruisdood             Pinksteren 
       1 Kor 15:23       Kor 15:51-53 
       De Eersteling     Op 2 en 3     1 Th 4:13-18    Op 6-19 
          1A          1B         1C 
 
 
 3d 40 dagen 10d verborgenheid 3,5 jaren 3,5 jaren 1000 jaren eeuwigheid 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schema over Opname en Opstanding : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf 

Miljoenen die opgenomen zullen worden zijn reeds overleden, en daarom moeten zij eerst onverganke-
lijke lichamen krijgen. Op datzelfde ogenblik zullen de levende gelovigen verheerlijkte lichamen krij-
gen en zonder te sterven van vergankelijkheid tot onvergankelijkheid veranderd worden.  

Paulus verduidelijkt deze belofte aan een christelijke gemeente als volgt: 
“Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veran-
derd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de ba-
zuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zul-
len veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit 
sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden” (1 Korinthiërs 15:51-53). 

Aan de Filippenzen wordt gezegd:  
“Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de 
Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

Laatste oordeel 
voor de “Grote 
Witte Troon” 

Gemeentetijdperk 
Opstanding 

Antichrist Grote Verdr. 

gelovigen gelovige martelaren gelovigen uit de oude bedeling 

Ongelovigen uit alle tijdperken 

2 

Kruisoordeel van Christus Rechterstoel van Christus Oordeel schapen & bokken 

2de Opstanding 
Van DODEN (Op 20:12) 
Van onrechhtvaardigen 
Tot oordeel (Jh 5:29b) 

2de Dood (Op 20:6) 

1ste Opstanding 
UIT de doden (Mk 9:9; Lk 20:35; Hd 4:2; Fp 3:11) 

Van rechtvaardigen (Hd 24:15a; Lk 14:14) 
Tot leven (Jh 5:28, 29a) 

1ste Dood 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf
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aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zich-
zelf kan onderwerpen” (Filipp. 3:20-21; vgl. 1 Joh. 3:2). 

De eerste opstanding wordt “de opstanding van de rechtvaardigen” genoemd (Lukas 14:14), en ook 
“de opstanding ten leven” (Johannes 5:29). Johannes zegt: 

“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” (Openbaring 20:6). 

Dit verwijst naar het duizendjarige rijk wanneer de opgestane en verheerlijkte christenen samen met 
Jezus Christus zullen regeren. De goddelozen zullen geen deel hebben aan de eerste opstanding en de 
opname3, en daarom zegt Johannes ook: “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, 
totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren” (Openbaring 20:5). Zij zullen deel hebben aan de 
tweede opstanding (naar analogie van de eerste opstanding), die ook “de opstanding van de onrecht-
vaardigen” (Handelingen 24:15) of “de opstanding ter verdoemenis” (Johannes 5:29) wordt genoemd 
en die voor de “grote witte troon” zal plaatsvinden (Openbaring 20:11-15). 

5. Het is een scheiding tussen nominale en ware Christenen 
Behalve de scheiding die de opname in de wereld zal teweegbrengen tussen geredde en ongeredde 
mensen, zal dit ook binnen het verband van de christelijke kerk zelf een scheiding tot gevolg hebben 
tussen wedergeboren en vormgodsdienstige lidmaten. De “dwaze maagden” (Mattheüs 25) zullen ach-
tergelaten worden wanneer de Bruidegom komt, alhoewel zij zichzelf ook beschouwd hebben als deel 
uitmakend van de groep die de Bruidegom toebehoort. De afwezigheid van de olie van de Heilige 
Geest in hun leven duidt op het feit dat zij niet wedergeboren zijn (Mattheüs 25:6-10). 
Velen van hen zullen pas na de opname een eerlijk onderzoek doen naar hun geestelijke status en er 
dan achterkomen dat er geen getuigenis is van de wedergeboortekracht van de Heilige Geest in hun 
leven. Alhoewel zij tijdens de verdrukking nog altijd hun leven aan de Heer kunnen overgeven, zal de 
Bruidegom niet bij wijze van een tweede opname de deur voor hen weer opendoen - zelfs al bidden zij 
daarvoor en begeren zij dit met hun hele hart. Zij zullen buiten in de kou moeten blijven, de donkere 
dagen van de verdrukking onder ogen moeten zien en bereid moeten zijn om als martelaren voor hun 
geloof te sterven - dit alles wegens hun eigen nalatigheid. 
Hoeveel miljoenen kerklidmaten bevinden zich niet in het schuitje van een zelfmisleidende, dode 
vormgodsdienst! Zij redeneren dat aangezien zij uitverkozen zijn, en door middel van de doop in een 
eeuwig verbond met God verbonden zijn, zij geen ondervinding van wedergeboorte hoeven te hebben. 
De Heer Jezus heeft echter aan een van zulke verbondskinderen gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 
u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (Johannes 3:3). 
Het is slechts het herscheppingswerk van de Heer dat uw leven kan veranderen - geen kerkelijke ritua-
lisering! 
Zorg ervoor dat u ten tijde van de opname niet het slachtoffer bent van een dode vormgodsdienst zon-
der wedergeboorte, want dan zal u beslist achterblijven wanneer de Heer Jezus Zijn bruidgemeente 
komt ophalen (Johannes 14:2-3; Hebreeën 4:1). Een voorwaarde voor redding is een eerlijke belijdenis 
van uw zonden (1 Johannes 1:9-10), samen met geloof in Jezus Christus als uw Verlosser en Zaligma-
ker (Handelingen 16:31). 

6. Het is het einde van een dispensatie 
De opname maakt een einde aan de kerkbedeling op aarde, omdat de ware kerk dan van de aarde naar 
de hemel zal weggevoerd worden. Slechts de valse kerk en de valse godsdiensten die door de geest van 
de Antichrist misleid zijn (1 Johannes 4:1-6) zullen in de wereld achterblijven. We zijn vandaag kort 
bij het einde gekomen van de kerkbedeling op aarde. De Bijbel beschrijft dit tijdperk als een tijd van 
grote afvalligheid en demonische activiteiten (1 Timotheüs 4:1). Satan werpt alles in de strijd om de 
kerk te vervalsen en de “maagden” die op de komst van de Bruidegom ingesteld moeten zijn, te mis-
leiden en in slaap te sussen. 

 
3 De Opname is eerste fase van de Eerste Opstanding. En ze is lichamelijk: Romeinen 8:11. 
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Terzelfdertijd wordt de allesinsluitende eenheidsideologie van de komende antichristelijke bedeling 
(holisme) actief verkondigd en worden er structuren geschapen voor een wereldregering, wereldgods-
dienst en wereldeconomie van de Antichrist. Uiteindelijk zal er aan de wereld ook een valse Christus 
aangeboden worden. Het is met het oog op de eindtijdse misleiding dat de eerste waarschuwing van de 
Heer Jezus in Zijn rede over de laatste dingen, gewijd is aan een  beschrijving van satanische mislei-
ding die zal uitlopen op de komst van een valse wereldleider: “Pas op dat niemand u misleidt. Want 
velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” 
(Mattheüs 24:4-5). We horen niet meegesleurd te worden door de stroom van postmodern denken 
waardoor de verdorven beginselen van een antichristelijke wereldorde bevorderd worden. 
Het is belangrijk om de opname in haar correcte dispensationele positie te plaatsen, namelijk aan het 
einde van de kerkbedeling, vlak voor het begin van de openbaring van de Antichrist en de instelling 
van zijn wereldregering. We moeten de tijdsgeest van verval in de christelijke kerk tegenstaan, alsook 
de opmars van de komende Antichrist (2 Thessalonicenzen 2:7). Doet u dit? De hemelse Bruidegom 
zegt dat terwijl zij die vuil zijn nog vuiler worden, de rechtvaardigen nog meer gerechtvaardigd moe-
ten worden (Openbaring 22:11). Zij moeten beseffen dat de aanvechtingen tegen het koninkrijk van 
God in de eindtijd groter zullen worden, en dat zij niet in het minst aan de druk van de vijand mogen 
toegeven. 
Prediking over de opname is in een tijd zoals de onze van kardinaal belang. Wij bevinden ons in de 
positie van een atleet die aan een lange-afstand-wedloop deelneemt en de klok voor de laatste ronde 
reeds heeft horen luiden. Dit moet hem motiveren om niet in zijn loop te verslappen maar tot het einde 
toe te volharden. Petrus zegt: “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 en daarnaar ver-
langt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend 
zullen wegsmelten” (2 Petrus 3:11-12). Wij moeten in deze snel veranderende wereld geen perspectief 
verliezen en compromissen maken. Strijd de goede strijd van het geloof (Judas 3) en biedt vastberaden 
weerstand tegen alle vormen van boosheid en misleiding. 

7. Het schept voor de Antichrist de gelegenheid om geopenbaard  
te worden 
De opname wordt rechtstreeks met de openbaring van de Antichrist in verband gebracht:  

“En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het ge-
heimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat 
hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem 
verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 
hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en won-
deren van de leugen, 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, 
omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden” (2 Thessaloni-
cenzen 2:6-10). 

De Heilige Geest (“iemand” in vers 7)4 die in de ware kerk woont als de tempel van de Heilige Geest5, 
staat de openbaring van de Antichrist tegen; daarom kan hij eerst na hun opname geopenbaard worden. 
De Heilige Geest in de kerk is sterker dan de geest van misleiding die in de wereld werkt (1 Johannes 
4:4). Wanneer de ware christenen plots weggenomen worden, verdwijnt het licht in de wereld en 
breekt het uur van de duisternis aan. Dan kan “de mens van de wetteloosheid” (2 Th. 2:3) of “de wette-
loze” (2 Th. 2:8) zonder tegenstand geopenbaard worden. De opname MOET dus plaatsvinden voordat 
de Antichrist zijn verschijning maakt! 
Om mensen dus op de opname voor te bereiden is er een geestelijke ingesteldheid nodig van getrouw-
heid aan de ware Christus en ook de actieve verwerping van alle antichristelijke invloeden die de ko-

 
4 Br. Malan, en anderen, menen dat de kerk de weerhoudende kracht is. Alhoewel met de kerk ook het aspect van de inwo-
nende Geest weggenomen wordt, is de weerhouder genoemd als een “iemand” (2 Th 2:7). Daarom is het naar mijn mening 
beter te stellen dat het primair de Heilige Geest is die weerhoudt tot de kerk is opgenomen. Ik heb de tekst hier dan ook een 
weinig bewerkt. 
5 Romeinen 8:9, 11; 1 Korinthiërs 3:16, 17. Vergelijk 2 Korinthiërs 6:16; Efeziërs 2:21-22. 
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mende Antichrist inleiden. U moet een weerhouder zijn die een standpunt inneemt tegen antichristelij-
ke ideologieën en hun humanistische structuren. 

8. Het is een motivatie voor waakzaamheid in een tijd van afvalligheid 
De komst van de Bruidegom vindt plaats in een tijd waarin het geestelijk gesproken donker is. Het 
einde van de kerkbedeling is een tijd van grote afvalligheid en goddeloosheid. Zoals in de dagen van 
Noach en Lot zal de aarde vol geweld, materialisme en seksuele perversie zijn. 
Ongelukkig genoeg zal deze geest van zondigheid en immoraliteit ook zijn tol onder christenen eisen. 
Zij zullen in hun waakzaamheid verslappen door hun geestelijke normen voortdurend neerwaarts aan 
te passen. Velen zullen zo’n laag niveau aanhouden dat zij in grote passiviteit vervallen. De Heer Jezus 
heeft hiertegen gewaarschuwd en aan gelovigen de verwachting van Zijn plotselinge komst als een 
motief voor standvastigheid gegeven:  

“Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of te 
middernacht of met het hanengekraai of ‘s morgens vroeg, opdat hij u niet, als hij plotseling komt, 
slapend aantreft. En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!” (Markus 13:35-37) 

Inactieve christenen verflauwen in hun liefde voor de Heer Jezus. Het verschijnsel van geestelijke ver-
koeling manifesteert zich op twee manieren: enerzijds ontwikkelt er zich een liefde voor de wereld en 
wereldse feestjes met drankmisbruik, en anderzijds manifesteert zich dat in allerlei alledaagse be-
zorgdheden. Ook daartegen waarschuwt de Heer Jezus en Hij houdt de opname voor als positieve mo-
tivatie om te volharden: 

“Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap 
en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. 35 Want 
als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. 36 Waak dan te allen 
tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, 
en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:34-36). 

 De ‘Rede over de Laatste Dingen’ - Schema 
 

Mattheüs 24:1-3 Markus 13:1-4 Lukas 21:5-7 
De vraag over de laatste dingen VAN Israël VOOR Israël 

 

Mattheüs 24:4-6 Markus 13:5-7 Lukas 21:8-9 
Het inleidend antwoord van de Heer Jezus 

 

Mattheüs 24:7-14 Markus 13:8-13 Lukas 21:10-19 
Eerste 3 ½ jaar: Begin Verdrukkingstijd - Boodschap voor Israël 

 

Mattheüs 24:15-28 Markus 13:14-23 Lukas 21:20-24 
Tweede 3 ½ jaar: De Grote Verdrukking - Boodschap voor Israël 

 

Mattheüs 24:29-31 Markus 13:24-27 Lukas 21:25-28 
De Wederkomst van Christus op aarde - Boodschap voor Israël 

 

Mattheüs 24:32-35 Markus 13:28-31 Lukas 21:29-33 
Gelijkenis van de Vijgenboom - Boodschap voor Israël 

 

Mattheüs 24:36-44 Markus 13:32-37 Lk 17:26-36; 21:34-36 
Tijdstip onbekend: Waakt dan! - Boodschap voor christenen 

 

Mattheüs 24:45-51 Lukas 12:35-48 
Gelijkenis vd Goede en Boze Slaaf - Boodschap voor Christenen 

 

Mattheüs 25:1-13 
Gelijkenis vd Tien Maagden - Boodschap voor Christenen 

 

Mattheüs 25:14-30 Lukas 19:11-27 
Gelijkenis vd Talenten - Boodschap voor Christenen 

 

Mattheüs 25:31-46 
Oordeel over de Volken - Boodschap voor de Overlevende Volken 

 

De waarschuwingen van de Heer met betrekking tot de waakzaamheid van de Kerk 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf 

! ! 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf
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U mag uw eerste liefde niet verlaten door van de Heer Jezus Christus vervreemd te raken, want dat kan 
u duur te staan komen! De Heer kan Zijn Geest van een afvallige kerk terugtrekken. Denk aan de kerk 
te Efeze: “Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u 
bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw 
kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert” (Openbaring 2:4-5). 

9. Het is een ontvluchting uit het rampgebied van goddelijke oordelen 
De tekst in Lukas 21 stelt onomwonden dat de Opname een ontvluchting uit oordelen is: 

“Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren 
zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36). 

Het woord “ontvluchten” betekent buiten het rampgebied blijven, niet er behouden doorheen gaan, 
zoals sommigen beweren. 
Net zoals in de dagen van Noach en Lot móéten de rechtvaardigen eerst in een plaats van veiligheid 
gebracht worden voordat de goddelijke toorn over een Christus-verwerpende wereld uitgestort zal 
worden. De Heer heeft Zelf de deur van de Ark achter Noach afgesloten voordat de zondvloed begon. 
In het geval van Lot en zijn gezin heeft de engel erop aangedrongen dat zij de stad moesten verlaten, 
opdat het vuur en de zwavel niet konden neerdalen terwijl zij daar nog waren. Zij waren nauwelijks 
weg toen de oordelen van de Heer over de zondaars werd uitgestort. 
Net zo zal de opname voor ons een uitkomst zijn. Het is een zalige hoop, zoals een helder licht dat aan 
het eind van een donkere tunnel schijnt. Veel mensen zeggen dat chiliasten6 aan een ontvluch-
tingssyndroom lijden, en dat zij hier willen wegkomen zonder hun plicht te doen terwijl zij nog op 
aarde zijn. Het tegendeel is echter waar. Chiliasten beseffen juist dat zij weinig tijd over hebben om 
voor de Heer te werken, en daarom zijn zij juist meer gemotiveerd om te doen wat hun hand vindt om 
te doen. Zij beseffen dat er een verdrukking komt zoals er nooit eerder een op aarde was (Mattheüs 
24:21). Als de Heer ons daaruit wil weghalen (Openbaring 3:10), zoals Hij ook met Noach en Lot 
heeft gedaan, waarom zouden we dan niet deze wonderlijke belofte van de opname aangrijpen en wa-
ken en bidden om daarvoor waardig te zijn? 
Mensen die cynisch zijn over de belofte van de opname en niet geestelijk voorbereid zijn om de ko-
mende oordelen te ontvluchten, openbaren een erg onverschillige houding, en vertonen niet de vrucht 
van wedergeboorte. Wat zou u ervan zeggen indien Noach als volgt zou geredeneerd hebben: “Ik ge-
loof niet echt dat de Heer de hele aarde door een watervloed zal oordelen, en daarom ga ik geen Ark 
bouwen om verdelging in de vloed te ontvluchten”? Of wat zou er van Lot en zijn gezin geworden zijn 
indien hij gezegd zou hebben: “Ik denk dat de oordelen over Sodom en Gomorra metaforisch moeten 
begrepen worden, en daarom hoef ik met mijn gezin niet te vluchten voor ons leven. Indien de godde-
lijke wraak toch letterlijk zou uitgestort worden, dan zal de Heer ons hier te midden van de vlammen 
wel bewaren”? 
De komende oordelen van de verdrukking zijn een vast Bijbels feit dat letterlijk in vervulling zal gaan, 
en net zo letterlijk zal er voor de kinderen van God een ontvluchten zijn door de opname. We moeten 
die belofte aanvaarden en hiervoor gereed zijn. De verdrukking van zeven jaar moet niet verward wor-
den met de verdrukking die christenen nu nog altijd in een zondige wereld ervaren als gevolg van hun 
geloof. De eindtijdse verdrukking is Gods oordeel over een Christus-verwerpende wereld. De ware 
gelovigen zijn daar helemaal niet voor bestemd:  

“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze 
Heere Jezus Christus” (1 Thessalonicenzen 5:9; vgl. 5:24). 

10. Het is een oproep om voor de rechterstoel van Christus   
te verschijnen 
De behoefte om vóór de opname klaar te zijn, spruit voort uit de vaste afspraak die alle gelovigen heb-
ben om rekenschap over hun levens af te leggen voor de rechterstoel van Christus. Dit zal onmiddellijk 

 
6 Chiliasme (v. Gr. chilias = duizendtal) of millenarisme, naam voor de verwachting van het in de Openbaring van Johannes 
(hoofdstuk 20) beschreven Duizendjarig Rijk. 
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gebeuren nadat wij onze finale bestemming in de hemel bereikt hebben. Het vooruitzicht op de opna-
me confronteert gelovigen erg duidelijk met de verantwoordelijkheid om te verschijnen voor diezelfde 
Heer Die aan Zijn discipelen de opdracht gaf om het evangelie van redding te verkondigen en daardoor 
hun plicht te vervullen om het licht in een donkere wereld te zijn en het zout voor een bedorven aarde. 
Onze Verlosser zal ook onze Koning en Rechter zijn. 
Een van de uitdrukkelijke redenen voor de opname zal dus zijn ons op te roepen om voor de rechter-
stoel in de hemel te verschijnen. Paulus zegt: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus 
openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan 
heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Korinthiërs 5:10). Aan de kerk te Rome zei hij: “Zo zal dan nu 
ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God” (Romeinen 14:12). De Heer Jezus zei: “En zie, 
Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn” (Openba-
ring 22:12). 
Dit oordeel is er niet op gericht de gelovigen van de ongelovigen te scheiden, want slechts ware ge-
lovigen zullen voor Christus verschijnen zodat hun plicht m.b.t. discipelschap beoordeeld kan worden - 
m.a.w. wat zij gedaan hebben nadat zij tot bekering kwamen. Succesvolle discipelen zullen beloond 
worden terwijl luie, vleselijke dienstknechten beschuldigd zullen worden (Lukas 19:20-23). 
In het licht van de belangrijke afspraak voor de rechterstoel moeten we niet op een enge manier aan de 
opname denken als zijnde slechts een wonderlijke reis naar de hemel toe, zonder inachtneming van 
hetgeen aan het eind van deze reis op ons wacht. Een inherent deel van de hele ondervinding rond de 
opname is de verplichting om rekenschap af te leggen van onze aardse levens als christenen tegenover 
Christus. Om ons te kwalificeren voor de opname moeten we een duidelijk getuigenis hebben van we-
dergeboorte. Om echter ook volkomen gereed te zijn voor de opname, in termen van wat in de hemel 
op ons wacht, moeten wij ook getuigen van heiliging en toewijding aan de dienst van de Heer. 
Omdat slechts wedergeboren christenen deel zullen hebben aan de opname, zullen enkel zij voor de 
rechterstoel van Christus verschijnen opdat hun werken getoetst kunnen worden met het oog op het 
genadeloon: 

“… maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods 
medearbeiders zijn wíj. … Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand 
kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fun-
dament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. 
De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal 
het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij 
loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden 
worden, maar wel zo: als door vuur heen” (1 Korinthiërs 3:8-15). 

Wij worden duidelijk niet door werken gered maar door geloof. Jakobus beklemtoont echter het feit 
dat geloof zonder werken dood is (Jakobus 2:26). In het leven van een waar christen moeten er werken 
zijn die bij de bekering passen. Voor de rechterstoel in de hemel zal een genadeloon toegekend worden 
voor werken die middels de instaatstellende kracht van de Heilige Geest gedaan werden. Sommige 
dienstknechten hebben hun talenten (zie Mattheüs 25:14-30; Lukas Mattheüs 25:14-30) goed gebruikt 
en zullen veel loon ontvangen. Anderen hebben deze talenten minder productief gebruikt en zullen 
minder loon ontvangen. En er zullen er zelfs zijn die hun talenten begraven hebben en met lege handen 
voor de Heer staan - gered als door vuur heen! 

Hierna de vijf kronen waarvoor christenen zich in de dienst van de Heer kunnen beijveren: 
- De onverderfelijke kroon (SV1977) voor een heilige en dienstbare levenswandel (1 Korinthiërs 

9:24-25). 
- De erekroon voor zielenwinners (1 Thessalonicenzen 2:19). 
- De onverwelkelijke kroon der heerlijkheid (SV1977) voor getrouwe herders die niet door hoog-

moed of hebzucht gemotiveerd waren (1 Petrus 5:2-4). 
- De kroon van het leven voor christenmartelaren en allen die zwaar beproefd zijn tijdens hun aardse 

leven (Openbaring 2:10; Jakobus 1:12). 
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- De kroon der rechtvaardigheid (SV1977) voor hen die Christus’ komst liefgehad hebben, in het 
licht daarvan geleefd hebben en geen mensgemaakt koninkrijk nagejaagd hebben (2 Timotheüs 
4:8) 

11. Het is een reis naar de hemelse bruiloft 
Na de verschijning voor de rechterstoel van Christus wordt de bruid met haar hemelse Bruidegom ver-
enigd om nooit meer van Hem gescheiden te worden. Het grote verlangen naar de opname is dus te-
zelfdertijd een verlangen om op de bruiloft van het Lam te zijn. “Gereedgemaakt als een bruid die voor 
haar man sierlijk gemaakt is” (Openbaring 21:2; zie ook Psalm 45:10-16)  
Jezus Christus is niet enkel onze verlossing, maar ook onze heiliging:  

“… zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij 
haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heer-
lijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij 
heilig en smetteloos zou zijn” (Efeziërs 5:25-27). 

Hebt u zich aan Christus toevertrouwd voor uw heiliging? Van de bruid wordt gezegd: “En het is haar 
gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtig-
heden van de heiligen” (Openbaring 19:8). 

12. Het is een reis naar ons eeuwige huis 
De Heer Jezus heeft beloofd dat Hij zal terugkomen om Zijn bruid op te halen en naar haar hemelse 
huis te brengen. Vóór Zijn hemelvaart heeft Hij gezegd:  

“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 gereed-
gemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Johannes 
14:2-3). 

Deze woning in de hemel is zo wondermooi dat ze niet in menselijke woorden beschreven kan worden. 
De Bijbel zegt: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opge-
komen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben” (1 Korinthiërs 2:9). Naar zo’n plaats 
weggevoerd te worden is inderdaad een blij vooruitzicht! 

13. Het leidt naar de aanvaarding van onze rechterlijke en koninklijke 
positie 
De verheerlijkte christenen zullen na de opname samen met Christus de wereld oordelen in gerechtig-
heid en daarna als koningen samen met Hem hier op aarde regeren. In Openbaring 4 en 5 wordt de 
verheerlijkte kerk als 24 ouderlingen met kronen op hun hoofden voorgesteld:  

“En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels 
te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, 
volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als 
koningen regeren over de aarde” (Openbaring 5:9-10). 

14. Het is een vaste verzekering van zegen vóór de oordelen 
Een finaal argument ten gunste van een opname vóór de verdrukking is het feit dat het boek Openba-
ring dispensationeel en chronologisch geschreven is. Eerst wordt de kerkbedeling in Openbaring 2 en 3 
beschreven, daarna wordt het toneel in Openbaring 4 en 5 naar de hemel verschoven waar we de ver-
heerlijkte kerk aantreffen, vlak na haar wegvoering naar de hemel toe. Zij worden als 24 ouderlingen 
uit alle naties (Openbaring 5:9-10) voorgesteld. In Openbaring 6 tot 19 wordt de zeven jaar lange ver-
drukking beschreven die door de zichtbare komst van Christus beëindigd zal worden. In Openbaring 
21 en 22 zien we de nieuwe hemel en aarde die na het eindoordeel aan het einde van het duizendjarige 
vrederijk geschapen zal worden. 
Wij bevinden ons thans in Openbaring 3, in de zevende en laatste kerkperiode, kort voor het einde van 
de kerkbedeling. De geestelijk lauwe, afvallige en materialistische kerk van Laodicea is thans over-
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heersend in de wereld. Binnenkort zal de ware kerk door middel van bazuingeklank opgeroepen wor-
den naar de hemel toe. Het zijn duidelijk de discipelen van de Heer Jezus die de belofte gekregen heb-
ben dat Hij hen zal komen halen nadat Hij voor hen een plaats is gaan bereiden (Johannes 14:2-3). Niet 
iedereen die zich als christen beschouwt is waarlijk gered (Mattheüs 7:21-23), en daarom kan niet ie-
dereen van hen op de belofte van de opname aanspraak maken.  
De volgorde van het eindtijdse gebeuren, waarin gelovigen eerst beveiligd en gezegend worden voor-
dat de goddelozen geoordeeld worden, wordt ook door Christus in een gelijkenis bevestigd. In Lukas 
19:11 (de gelijkenis van de talenten) zegt Hij dat wanneer Hij als Koning terugkeert, Hij zijn dienst-
knechten zal verzamelen om hen loon voor hun arbeid te geven. Nadat Hij dit gedaan heeft, zal Hij 
Zich tot Zijn vijanden richten en hen oordelen omdat zij geweigerd hebben Hem als Koning en Verlos-
ser te aanvaarden. 

Een belofte om u geestelijk te verheffen! 
Beseft u hoe actueel de opname voor elk christen is, hoe dramatisch de gebeurtenissen zijn die daar-
mee samenhangen, en hoezeer het nodig is om hiervoor gereed te zijn? Het Christendom zal geestelijk 
verarmd raken als deze belofte, en al de verantwoordelijkheden die ze meebrengt, niet duidelijk ver-
kondigd wordt. Zonder het bijbels profetisch perspectief op de eindtijd zullen we onzeker zijn over wat 
de toekomst inhoudt, zullen we in de duisternis rondtasten en onze prioriteiten niet goed kunnen bepa-
len. 

“En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te 
slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster 
opgaat in uw hart” (2 Petrus 1:19). 

Terwijl we de naderende voetstappen van de Heer kunnen horen, moeten we er heel zeker van zijn dat 
wij Hem inderdaad toebehoren, anders zal Hij aan ons voorbijgaan wanneer Hij zijn kinderen komt 
halen. De ongeredde naamchristenen die nooit een ontmoeting met de Heer Jezus gehad hebben, en 
slechts een “schijn van godsvrucht” (2 Timotheüs 3:5) hebben, zullen tevergeefs op een dag voor de 
grote witte troon op hun kerkelijke ambten, titels, wonderwerken en bevrijdingsbedieningen roemen. 
Het volgende is tegen valse leraars gericht:  

“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar 
wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: 
Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en 
in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg 
van Mij, u die de wetteloosheid werkt! (Mattheüs 7:21-23). 

Dit hoeft echter niet zo af te lopen. Als ons hart door wedergeboorte veranderd is en ook door de ver-
vulling van de Heilige Geest brandend voor de Heer, zullen wij waardig zijn om de hemelse Bruide-
gom te ontmoeten wanneer Hij aan het eind van de kerkbedeling komt. Hij heeft tot Zijn discipelen 
gezegd: 

“Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun 
heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open 
te doen. Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat 
hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. En als 
hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig 
zijn die slaven” (Lukas 12:35-38).  

Wees elke dag gereed voor Zijn plotselinge komst! 

 

Lees in dit verband:  
o De rubriek “De Opname van de Gemeente”: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm  
o De Rubriek “Apostasia – afval of vertrek?”: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm#apostasia  
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