Opname voor de grote verdrukking?
Misschien hebt je wel eens gehoord van de bedelingenleer, of heb je mensen ontmoet die deze visie op de
Bijbel aanhangen. Deze leer kwam in ons land door de broeders van de Vergadering van Gelovigen, en door
de Maranatha-beweging, vooral via het blad “Het Zoeklicht” van Johannes de Heer. Deze leer is door Darby
ontwikkeld, en door Schofield opgenomen in zijn kantekeningenbijbel. Deze leer is gebaseerd op zes
bedelingen:
 De bedeling van het geweten, menselijke regering, de belofte, de wet, de genade en de bedeling
van het Koninkrijk.
Deze visie is ook bekend geworden door de Hal Lindsey-boeken, die vanaf de zeventiger jaren
miljoenenoplagen haalden. Deze leer wordt door veel christenen als “zoete koek” geslikt, waarbij miljoenen
christenen opeens op spectaculaire wijze verdwenen zouden zijn van de aardbodem. Er zou sprake zijn van
een “geheime opname”.
Escape-theorie
Men meent hiervoor steun te vinden in 1 Thess. 4:13-18 en in 1 Kor. 15:50-54. Maar de laatste bazuin in 1
Cor. 15:52 is toch hetzelfde als de zevende bazuin die Johannes in Openb. 11:15-19 noemt? Of niet?
Het probleem is ook dat men reeds bij het “klimt hierheen op in Openbaringen 4:1) de opname van de
gemeente leest. Maar is dat feitelijk ook zo? De Bijbel legt het zelf uit, als je zelf onderzoekt.
De grote verdrukking voor Israel of voor de gemeente?
Jezus zegt in Mattheus 24,Lucas 21 en Marcus 13 duidelijk dat de uitverkorenen door een grote
verdrukking zullen gaan, zoals er nog nooit geweest is, en nooit meer komen zal daarna.
Wie zijn de uitverkorenen, is dit Israël of de totale gemeente?
Math 24:21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de
wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen
vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. want er
zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij –
als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Mattheüs 24:31 En Hij zal Zijn
engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier
windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
Wie zijn het Israel van God in Galaten 6?
En allen, die zich naar die regel zullen richten – vrede en barmhartigheid kome over hen, en ook over het
Israël Gods. (Gal. 6:16)
Kol.3:12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid,
nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Efeze 1:4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en
smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te
worden.
Jakobus 2:5 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn
in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?

Romeinen 10. 12. Want er is immers geen enkel onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want
eenzelfde is Here van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen .
Rom 9:6 want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. (Ook de bekeerde heidenen behoren
daartoe.)
Zo zal gans Israël – bestaande uit het Israël Gods (de rest) en de heidenen die het burgerrecht Israëls
hebben ontvangen (Ef. 2:11:20) – behouden worden.
Conclusie:



De uitverkorenen zijn volgens het Nieuwe Testament uitsluitend de bekeerde heidenen en de bekeerde
Israëlieten.
Jezus zegt in Matth 24, Luc 21 en Marc 13 dat na de grote verdrukking Zijn uitverkorenen bijeen worden
gebracht. En met Hem meegaan.

Zo zien wij dat de leer van de opname van de gemeente voor de grote verdrukking in wezen geen bijbelse
basis bezit. Maar dat de teksten uit hun verband worden gerukt om deze leer te kunnen promoten. Dit komt
mede uit de koker van Darby en Schofield uit de 18e eeuw.
Wat moet er gebeuren voordat Jezus komt?

Volgens 2 Thess 2:7 is er iemand die de wetteloze weerhoudt, deze iemand bepaald dat deze antichrist
wordt geopenbaard en zichtbaar wordt als persoon, pas dan komt Jezus, die deze antichrist doet
verdwijnen door de adem van Zijn mond (vs 8)


Het geheimenis van de wetteloosheid was al werkzaam in Paulus tijd. 2 Thess 2:7



Eerst moet de afval moet komen. 2 Thess 2:3



Het evangelie moet in de hele wereld zijn gepredikt vlgs Matth 24:14.



De zoon van het verderf (antichrist) moet daarna eerst geopenbaard zijn. 2 Thess 2:8



Deze geopenbaarde wetteloze werkt vlgs satan met krachten, tekenen wonderen (vs9)



De antichrist openbaart zich met allerlei vormen van misleiding. (vs 10)



Deze tijd wordt ingekort ter wille van de uitverkorenen. Anders zal er geen vlees behouden worden
vlgs Matth 24:22.



Meteen na deze enorme verdrukking wordt het zeer duister. Krachten hemel zullen hevig worden
bewogen volgens Matth 24:29. (Na Opb 6:12 zien we de schare uit de verdrukking in de Hemel)



Het teken van Jezus komst (parousia) verschijnt. Matth 24:30



Alle stammen van de hele aarde zullen rouw bedrijven, iedereen zal Jezus zien als Hij op de wolken
van de hemel komt met grote macht. Matth 24:30, Opb 1:7.



Jezus zend Zijn engelen uit om alle uitverkorenen bij elkaar te brengen bij de laatste bazuin zoals in .
Matth 24:31 en 1 Kor 15:52 en 1 Thess 4:16 wordt vermeld.



De Heere zal de wetteloze, de antichrist dan verteren door de Geest van Zijn mond en hem
tenietdoen door Zijn verschijning bij Zijn komst. (2 Thess 2:8)



Bij zijn komst zullen wij met Hem worden verenigd op die ene dag!!! (2 Thess 2:1 en Matth 24:31.)



De komst, vereniging met Jezus, en de dag des Heren is één gebeurtenis. 2 Thess 2:1



Het oordeel vindt direct hierna plaats vlgs Opb 16:15 waar Jezus zegt zie ik kom als een dief) In Opb
16:17 zien we dat de zevende engel het oordeel voleindigd.

We zien dus dat de laatste (7e) bazuin voorkomt in:
Matth 24:31, 1 Kor:52, 1 Thess 4:16. Opb 11:15.

En de laatste schaal in Opb 16:17.

