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De Opname der Geloovigen 

 

 

Even weinig als de Schrift nadruk legt op den tijd, doet ze dit op de bepaalde orde der 

toekomende dingen. Er zijn slechts een viertal plaatsen in het Nieuwe Testament, 

welke ons zeer in het algemeen eenige punten van orde aanbieden. Wij laten ze hier 

volgen. 

 

Hand. 15:14-17. Hier hebben we: 

 

1. de uitroeping der Gemeente uit alle volken; 

2. de wederkomst des Heeren; 

3. het herstel van Davids huis en van Israël; 

4. de heerlijke gevolgen hiervan voor de gansche wereld. 

Zie ook Rom. 11:15. 

 

1 Cor. 15:23-28. Deze plaats geeft ons: 

 

1. de eerste opstanding; 

2. het heerschen en richten van Christus ; 

3. de ten onderbrenging van al Zijne vijanden; 

4. de overgave van het Koninkrijk aan den Vader; 

5. God alles in allen. 

 

2 Thess. 4:14-17. Hier blijkt: 

 

1. de nederdaling van Christus in de lucht; 

2. de eerste opstanding; 

3. de verandering der levende geloovigen; 

4. de opname der Gemeente in de lucht; 

5. de wederbrenging met Hem. 

 

Openb. 20. Deze plaats wijst op: 

 

1. het binden van Satan; 

2. de eerste opstanding; 

3. het heerschen der opgewekten met Christus gedurende het vrederijk; 

4. de opstand van Gog en Magog aan het einde; 

5. de tweede opstanding; 

6. het laatste gericht. 

 

Uit deze plaatsen kan men zien, dat de juiste orde slechts in hoofdzaken is 

aangegeven. Als men derhalve lieden hoort, die alles zoo haarfijn in orde weten voor 

te stellen, dan mag men in den regel wel een vraagteeken plaatsen achter hun 

spreken. Er kan niet genoeg aan herinnerd worden, dat de profetie niet gegeven is tot 
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bevrediging van de menschelijke nieuwsgierigheid— want deze is eene zonde tegen 

het tiende gebod—maar tot leering, wederlegging, verbetering, onderwijzing, en tot 

de rijkste vertroosting. 

 

Wanneer de Heere komt, dan zullen er levende geloovigen zijn. ’t Zal een klein 

kuddeke wezen. Hij zal niet veel geloof op aarde vinden. Ook de wijze maagden 

zullen slapen en de liefde van velen zal deerlijk afgekoeld zijn, maar dit neemt niet 

weg, dat de geloovigen niet allen in de graven zullen rusten. 

 

De geloovige ontslapenen zullen het eerst worden opgewekt. Zooveel blijkt 

genoegzaam, dat deze de levenden voorgaan in de verheerlijking. Doch tijd zal er niet 

verloopen tusschen de eerste opstanding en de verheerlijking der nog levenden. 

 

Het opstandings-lichaam zal gelijkvormig zijn aan Christus’ heerlijk lichaam. Fil. 3: 

21. En wil men zich iets van deze heerlijkheid voorstellen, dan leze en herleze men de 

majestueuse beschrijving in Openb. 1. Zóó overtreffend heerlijk was de Christus, dat 

Johannes, die Hem anders toch zoo goed gekend had, als dood aan Zijne voeten 

nederviel. De geliefde jonger had nog vleesch en bloed, en dit kan de heerlijkheid van 

het verheerlijkte niet verdragen. Het wordt er door overstelpt. Dit opstandings-

lichaam zal naar de beschrijving van Paulus in 1 Cor. 15 een vijftal eigenschappen 

bezitten. Het zal zijn: onverderfelijk, heerlijk, krachtig, geestelijk, en onsterfelijk. 

Doch niet alleen de opgewekte heiligen zullen zulk een lichaam ontvangen, maar ook 

de levend overgeblevenen. Ook zij zullen dan overkleed worden met het lichaam der 

heerlijkheid. En over dit alles verloopt hoegenaamd geen tijd, want de Schrift zegt 

ons nadrukkelijk in 1 Cor. 15:51, dat deze verandering geschiedt in een punt des tijds, 

in een ondeelbaar oogenblik. 

 

Met het ontvangen van het nieuwe lichaam is hunne aanneming tot kinderen 

voltooid. Alsdan zal hunne openbaring in heerlijkheid plaats hebben. Rom. 8: 19; 

Col. 3:4; 1 Joh. 3:2. Hier heeft de wereld steeds eene kruis-gemeente aanschouwd, 

doch dan zal zij zich met Christus openbaren in heerlijkheid en majesteit, en wel voor 

de oogen van het gansch verbaasd heelal. De z.g. publieke rechtvaardiging zal dan 

plaats hebben. 

 

In datzelfde ondeelbaar oogenblik zullen blijkbaar tevens al de uitverkorenen 

bijeenvergaderd worden. Men vrage niet, hoe dit kan, dewijl een geestelijk lichaam, 

d.w.z. een lichaam, dat geheel door den H. Geest geregeerd wordt, al zeer weinig aan 

tijd en plaats gebonden zal zijn. Men denke b.v. slechts aan het verheerlijkt lichaam 

van Hem, wien zij dan gelijkvormig gemaakt zullen zijn. 

 

Dan zal de eene, heilige, algemeene Christelijke Kerk geen voorwerp van geloof en 

hope meer zijn, maar heerlijke werkelijkheid. Eene andere heilstaat der Kerk dan 

deze komt er niet. De ware eenheid der Kerk is geene confederatie, zooals men die 

heden ten dage najaagt, maar eene geheiligde vereeniging rondom den verheerlijkten 

Christus. Dan, en niet eerder, zal er zijn éene kudde onder éen Herder, Joh. 10: 16; 

dan wordt alles onder het ééne Hoofd, Christus, bij een vergaderd; dan zullen al de 
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heiligen tezamen ten volle begrijpen welke de breedte, de lengte, de diepte en de 

hoogte zij van de liefde van Christus. Dan zal er in werkelijkheid eenigheid des 

geloofs zijn en eenigheid van kennis van den Zone Gods. Ef. 4: 13. En Christus zal 

dan ten volle verheerlijkt worden in al Zijne heiligen en bewonderd door allen die in 

Hem gelooven. 2 Thess. 1: 10. 

 

Na de saamvergadering van alle geloovigen uit de vier windstreken der gansche 

aarde, Matth. 24: 31, heeft op hetzelfde moment de toevergadering, anders gezegd, 

de opname, tot Hem plaats. 1 Thess. 4: 17; 2 Thess. 2:1; Joh. 14: 2, 3; Matth. 24: 29; 

(Zie Kantt.) 

 

Men spreekt in dit land en in Engeland veel van eene secret rapture, eene heimelijke 

opname der Gemeente in de lucht, alwaar de wereld niets van zou bemerken, doch 

we hebben met onzen besten wil nog nergens eenig bewijs voor deze meening 

kunnen vinden. Wel voor het tegendeel, want Hij komt hoorbaar, 1 Thess. 4:16, en 

zichtbaar, Matth. 24: 30. 

 

Dat er evenwel eene opname der geloovigen zal plaats hebben, kan met de Schrift in 

de hand niet wel geloochend worden. De drie laatstgenoemde teksten wijzen daarop 

kennelijk henen. Christus komt eerst blijkbaar om en later met de Zijnen. 

 

Maar, zoo zal men zeggen, dan stelt ge een tweeërlei wederkomst des Heeren. 

Hiertegen merken we op: 

 

a) dat er volgens de oude profeten in ’t geheel maar één komst van Jehova tot Zijn 

volk is. Zij onderscheidden zelfs in het geheel niet tusschen eene eerste en eene 

tweede komst, zooals wij dit thans doen; 

 

b) dat de benaming tweeërlei wederkomst niet juist is, daar we hier enkel met 

onderscheidene phasen van Zijn ééne wederkomst te doen hebben; 

 

c) dat alles geschiedt in den eenen dag des Heeren, doch deze dag is, zooals thans 

algemeen wordt toegestemd, geen dag in den engeren zin des woords; 

 

d) dat Christus bij de opname der Gemeente blijkbaar niet op de aarde komt. De 

geloovigen worden Hem tezamen tegemoet gevoerd in de lucht. 1 Thess. 4: 17; 

 

e) dat de Schrift ons duidelijk leert een onderscheid tusschen de komst des Heeren 

om Zijn volk en met Zijn volk. Men leze met aandacht 1 Thess. 4: 14-17. Al de 

plaatsen, welke zeggen, dat Hij wederkomen zal met al de heiligen, onderstellen, dat 

Hij eerst om hen gekomen is; Hij zal staan op den Olijfberg met de Zijnen; 

 

f) dat de beelden, die de Schrift voor beide gebruikt, wijzen op dit onderscheid. Voor 

Zijn volk komt Hij als de Bruidegom ; als de Vriend, Joh. 14: 3, de Verlosser, 1 Thess. 

4: 16, de Loonbetaler, 1 Tim. 3: 8, Openb. 22: 12. Maar ten aanzien van de 

goddeloozen is het altoos donder en bliksem, storm en wervelwind; 
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g) dat Paulus in 1 Cor. 15: 51 deze komst om de geloovigen eene verborgenheid 

noemt. Blijkbaar is deze waarheid eerst aan Paulus geopenbaard geworden, zoodat 

men er niet veel duidelijke teksten voor moet zoeken. 

 

Waarom zou er geene korte spanne tijds kunnen verloopen tusschen de komst des 

Heeren om en die met de Zijnen? Wetende dat de dag des Heeren een aioon, eene 

bedeeling, zal zijn, moeten we niet de fout begaan van Zijn toekomstig werk te willen 

inkrimpen tot het werk van een twaalf-urigen werkdag. 

 

Dat de Schrift dezen tijd niet nadrukkelijk noemt, doet niets ter zake, want zij geeft 

ons wel meer voorbeelden in de profetie, van verzwijging van een bepaalden tijd. Zoo 

is b.v. Jes. 61:2 gescheiden door een komma, dat een tijdperk van reeds bijna twee 

duizend jaren aanduidt. Zie ook Luk. 4: 20. Waar dit nu gedaan kon worden ten 

aanzien van de eerste komst des Heeren, daar kan men dit eveneens verwachten in 

betrekking tot de tweede. 

 

Ongetwijfeld zal deze opname der Gemeente plaats hebben vóór de groote 

verdrukking. —Jer. 30:7; Dan. 7:1 ; Matth. 24:21; Markus 13: 19; Openb. 3: 10; 7: 14—

die over de gansche aarde komt en waarvan de historie de weerga niet kent. Israël zal 

kennelijk door deze verdrukking heengaan, zooals inzonderheid uit de twee 

eerstgenoemde teksten blijkt. Doch de geloovige Gemeente zal er uit verlost worden, 

gelijk de Heere reeds zoo menigmaal gedaan heeft in de historie des heils (Noach, 

Lot, Roode Zee, verwoesting van Jeruzalem). En alleen dus genomen kan de 

toekomst des Heeren voor de Gemeente de blijde, bezielende en bestendige hope 

zijn, wat met haar doorgang door de groote verdrukking niet best zou kunnen. 

 

En terwijl Israël en de wereld in de groote verdrukking vergelding voor al hunne 

boosheid gedaan wordt en de dan uit de lucht geworpen booze geesten schrikkelijk 

huishouden onder de aardbewoners, heeft de Gemeente verkwikking, 2 Thess. 1:7, in 

gemeenschap met haren Heer. De van de booze geesten gereinigde lucht is alsdan, 

naar veler meening, hare tijdelijke woonplaats. Aldaar zal ze voor den rechterstoel 

van Christus geopenbaard worden, om de rechtvaardige vergelding voor de goede 

werken te ontvangen. Doch hierover in een volgend hoofdstuk. 

 

Deze komst des Heeren tot opname der Gemeente is de eigenlijke hope der 

Gemeente, die al het andere heil omvat. Zelve verlangt Hij hiernaar, want Hij wil dat 

Zijne Gemeente als Zijn lichaam zal zijn, waar Hij is. Joh.12:26; 14:3; 17:24. Zelf 

wacht Hij hierop. Hebr. 10: 13 (grondtekst), Openb. 1 :9. Zijn Geest roept tot Hem : 

kom, en Hij verzekert ons in Zijne allerlaatste belofte, dat Hij haastelijk komt. 

Openb. 22. Eens gaf Hij Zich in grondelooze ontferming voor Zijne Gemeente; thans 

heiligt Hij haar; in de toekomst zal Hij haar vóór Zich en den Vader stellen, vóór de 

engelen en de duivelen, ja vóór de gansche wereld als “eene Gemeente,die geen vlek 

of rimpel heeft of iets dergelijks, heilig en onberispelijk.” Ef. 5 : 27. Dan zullen ons als 

mede-erfgenamen met Christus alle dingen ten volle geschonken worden in 

daadwerkelijk bezit. Rom. 8: 17, 32; Ef. 1:11. Thans bezit de Gemeente de 

eerstelingen, maar dan komt de volle oogst der heerlijkheid, de oogst van een 
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altoosdurende en volmaakte gemeenschap met den Heere en met al de heiligen. “En 

alzoo zullen wij altijd met den Heere wezen.” Het is omdat wij in ons leven Hem zoo 

goed kunnen missen, dat wij elkander zoo weinig vertroosten met deze woorden. 

Alleen de ware liefde haakt naar de volle gemeenschap. Alleen de reine bruid verlangt 

vurig naar de komst des Bruidegoms. 


