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1 Opname van de gemeente uitgelegd 
De overheersende visie op de Grote Verdrukking is de volgende: 

 Er komt over de gehele aarde een zevenjarige verdrukking, waarvan de laatste drieënhalfjaar 

het zwaarst zijn (Dan. 12:1; Matt. 24:21). Die periode wordt in de Bijbel ook wel genoemd: de 

Dag des Heren, de Ure der verzoeking, de toorn van het Lam, Jacobs benauwdheid, de laatste 

Jaarweek, of de Grote Verdrukking. 

Tijdens de Dag des Heren zullen er zeer heftige natuurrampen op aarde plaatsvinden, zoals 

de wereld nog niet gekend heeft. In Openbaring 6 t/m 19 lezen we daarover. Zo heeft de 

Heere Jezus gezegd: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van 

het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet 

ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen 

zullen die dagen worden ingekort” (Matt. 24:21,22). Zie ook Jes. 13:6-9; Dan. 12; Am. 5:18-

20; Zef. 1:14-18; Mal. 4:1; Marc. 13; Matt. 24; Luc. 21; Openb. 6-19. 

Deze Grote Verdrukking van zeven jaar is nog veel erger dan de Jodenvervolging, pogroms, 

kruistochten, Shoa e.d. bij elkaar. En Israël wordt in deze visie nog weer uit hun land 

verdreven. 

 Er komt nog een antichrist: De antichrist is de zoon des verderfs, de tegenstander van 

Christus. De grote leider van het laatste wereldrijk in de eindtijd (Openb. 17:11). Aannemelijk 
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is dat hij een religieus en politiek wereldleider zal zijn, die van Joodse afkomst is (Joh. 5:43). 

Hij zal zich voordoen als de Messias (Openb. 6:2; Dan. 8:25). 

 Aan het begin van de laatste Jaarweek zal de antichrist een vredesverdrag met Israël, een 

verbond van zeven jaar, sluiten en zal de derde tempel herbouwd worden. 

Na drieënhalfjaar zal hij het verbond verbreken (Dan. 9:27). Dan zal hij zijn ware gezicht 

tonen (Dan. 7:25; 8:24; Openb. 13). En komt er zomaar een einde aan een korte periode van 

vrede voor Israël. De profeet Jesaja heeft voorzegd: “Dan zal uw verbond met de dood 

uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden; wanneer de 

voortstormende gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden” (Jes. 28:18). 

 Nog voordat Jezus komt zal er op het tempelplein te Jeruzalem weer een tempel staan. De 

bouwtekeningen en de meeste materialen liggen allemaal al klaar. Doordat er een Islamitisch 

heiligdom op het tempelplein staat, lijkt de komst van de derde tempel een utopie. 

Toch is het nog slechts een kwestie van tijd, want de derde tempel zal er uiteindelijk gaan 

komen. Ook deze Bijbelse profetie zal letterlijk vervuld worden! 

 Maar voor deze Grote Verdrukking vindt de opname plaats: de gelovigen in de Heere Jezus 

verdwijnen plotseling van deze aarde. 

De opname van de gemeente is niet hetzelfde als Zijn wederkomst. Met de opname wordt de 

gemeente naar de hemel gebracht, zonder dat de Heere Jezus op aarde neerdaalt. Als de 

Heer wederkomt zal iedereen Hem zien komen met de wolken. Dan zal Israël worden verlost 

van haar vijanden en zal Hij Zijn voeten op de Olijfberg zetten (Zach. 14:3,4). Het Koninkrijk 

van God zal dan op aarde gevestigd worden (Dan. 2:34,35; Zach. 14:8,9). 

Door de opname wordt de gemeente bewaard voor de slotfase van de eindtijd, dat is de 

Grote Verdrukking. Als het hemelse Vaderhuis gereed is de gemeente te ontvangen, dan zal 

de opname gaan plaatsvinden. De gemeente zal dan voor altijd bij de Heer in het huis van 

God de Vader zijn. 

 Na de opname van de gemeente zullen de Joden de eerste drieënhalfjaar ongestoord hun 

diensten in de tempel kunnen houden. Daar zal onverwachts een einde aan komen, wanneer 

de antichrist zijn verdrag met Israël verbreekt. 

Dan zal de tegenstander van Christus zich als een god in de tempel openbaren en moeten hij 

en zijn beeld door iedereen op aarde aanbeden worden: “de zoon des verderfs, de 

tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich 

in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is” (2 Tess. 2:3-4). Zie ook 

Dan. 9:27; 11:31; Matt. 24:15; Openb. 13:8. 

De derde tempel moeten we niet verwarren met de Messiaanse tempel uit Ezech. 40-48. De derde 

tempel zal door de antichrist worden ontheiligd en als Jezus komt helemaal worden vernietigd (Jer. 

30:18; Zach. 14:4). Dan, als Jezus komt, zal de heerlijke Messiaanse tempel gebouwd worden. Over 

de vierde tempel heeft de Heere Jezus gezegd: “Staat er niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis 

zal heten voor alle volken?” (Mark. 11:17). Tijdens het Duizendjarig Rijk zullen deze woorden in 

vervulling gaan. Dan zal de Heere Jezus, i.p.v. de antichrist, door alle bewoners op aarde aanbeden 

worden (Jes. 2:2). Iedereen op aarde zal dan Zijn heerschappij moeten erkennen en gehoorzamen, 

want dan regeert de Heer! 

Bron: Diverse teksten zijn genomen van: http://www.dekoningkomt.nl/. 

Er zouden diverse bedelingen zijn, dit wordt de bedelingenleer genoemd. Nadat de Heere Jezus naar 

de hemel is gegaan, zou de bedeling van de gemeente zijn begonnen. Wij leven nu in de tijd van de 

gemeente, waarin geen onderscheid is tussen Jood en heiden. Het volk Israël, dat zijn Messias niet 

kent, miskent of afwijst, is terzijde gesteld. Het is 'niet-mijn-volk'. Israël heeft echter niet afgedaan. 

http://www.dekoningkomt.nl/
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Gods heilsbeloften aan het volk zijn onberouwelijk. Jacob ging voor Rachel, maar hij kreeg Lea. Maar 

na zijn huwelijk met Lea werd ook Rachel, de aanvankelijk beoogde vrouw, verworven. Zo zal God 

Israël als volk (terug)winnen als Christus Zijn gemeente tot Zich genomen heeft. Duidelijk handelt 

God weer met Israël ten tijde van de oordelen over het aardrijk. Zo zondert Hij uit dit volk 144.000 

dienstknechten af, beschermt hij een vrouw (symbool van het gelovig overblijfsel van Israël) en laat 

Hij in Jeruzalem twee getuigen optreden. Dat gebeurt allemaal als de bedeling van de gemeente 

voorbij is en de gemeente verwijderd is van de aarde. Na de bedeling van de gemeente gaat God 

weer met Israël verder. 

Variaties op deze bedelingenleer zijn: 

 Pretribulationisme: de leer dat de Heer Jezus zijn gemeente van de aarde wegneemt aan het 

begin of vóór de verdrukking ofwel de laatste jaarweek van Daniël. Zij die deze leer houden 

worden pretribulationisten genoemd. 

 Midtribulationisme: de leer dat de Heer Jezus zijn gemeente van de aarde wegneemt 

halverwege de grote verdrukking. 

 Posttribulationisme: de leer dat de Heer Jezus zijn gemeente van de aarde wegneemt aan het 

eind van de grote verdrukking. 

Op internet kan men diverse discussies vinden of wij, de gelovigen, nu wel of niet door de Grote 

Verdrukking moeten heen gaan. 

Ik heb het idee dat de meeste christenen het pretribulationisme aanhangen. Het is natuurlijk altijd 

veel fijner om niet door een Grote Verdrukking heen te moeten gaan. Zie ook: 

http://www.vergadering.nu/brlist/opname-250-redenen.htm 

 

Overigens houden lang niet alle christenen zich hiermee bezig. Deze leer is alleen te vinden in 

evangelische kringen. In pinksterkringen is men hier niet zo mee bezig (denk ik). In messiaanse 

gemeenten gelooft men waarschijnlijk hier ook niet zo in. Anderzijds zijn er talloze websites en 

bijbelleraars met deze leer besmet, men kan er gewoon niet om heen. 

Een korte uitleg is ook te vinden op: http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-

toekomst/68-de-opname-van-de-gemeente/ Deze uitleg begint overigens tegelijk al met een leugen: 

“De Bijbel zegt dat Jezus de gelovigen op komt halen. Voordat de grote verdrukking begint zullen de 

gelovigen plotseling weggevoerd worden naar Jezus.”, want de Bijbel zegt dat nergens. 

2 Argumenten tegen de opname van de gemeente uitleg 
Het valt niet mee om de leer van de opname van de gemeente kort te weerleggen, want die leer is 

een compleet systeem met allerlei uit de context en in een verkeerde tijd geplaatste teksten. 

Zie voor de grote lijn in de Bijbel: De Great Reset, een hoopvolle toekomst. 

Maar om deze leer toch nog eens proberen te weerleggen, enkele argumenten: 

2.1 De 70 jaarweken van Daniël 9 

70 jaarweken (490 jaar): 

 457 voor Christus: Esther wordt koningin. Bevel om Jeruzalem te herbouwen onder leiding 

van Ezra. Tweede terugkeer. 

 408 voor Christus: afsluiting Canon OT (Maleachi). (49 jaar : 7 jaarweken) 

 26 na Christus: 69 jaarweken : doop van de Heere Jezus door Johannes de doper. 

http://www.vergadering.nu/brlist/opname-250-redenen.htm
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/68-de-opname-van-de-gemeente/
http://www.honderdbijbelstudies.nl/lessen-over-de-toekomst/68-de-opname-van-de-gemeente/
https://www.youtube.com/watch?v=cDPJaQeFTaY


4 

 

 

Laatste jaarweek: 

 3.5 jaar later: kruisiging van de Heere Jezus en daarop de uitstorting van de Heilige Geest in 

de tempel. Het Heiligdom wordt gezalfd met de Heilige Geest. 

 nog 3.5 jaar later: steniging van Stefanus. 

 

Het volk dat de stad en het heiligdom (de tempel) heeft verwoest na de 69 jaarweken, zijn de 

Romeinen. Uiteindelijk komt over het Joodse volk en haar leiders, die gruwelijke daden hebben 

gedaan (Jeremia 44:22, Ezechiël 16:2, Maleachi 2:11, Hand. 8:1), de verwoester, namelijk de 

Romeinse legers, die eerst Jeruzalem verwoesten (de tempel in 70 na Christus), en tenslotte, tot aan 

de voleinding van het hele Joodse land, heel het land Israël (132 – 135 na Christus), Daniël 9:27. 

De 70 jaarweken zijn in de geschiedenis vervuld, precies zoals Daniël had voorzegd. Het is überhaupt 

toch eigenlijk hele grote onzin om te denken dat er 69 jaar weken zijn (69*7 jaar), dan een tussentijd 

(het tijdperk van de gemeente) en dan pas de zeventigste week (7 jaar). Alsof je je zoon een mooi 

cadeau belooft op zijn verjaardag, en als hij jarig is, en hij denkt zijn cadeau te krijgen, zeg je: je 

begrijpt toch wel dat er nog een aantal maanden tijd er tussen liggen?? 

 

2.2 Geheimenis van de gemeente 

Het geheimenis van de gemeente (Efeze 3) is niet dat er een aards volk Israël en een hemels volk is, 

namelijk de gemeente. Ook niet dat voor Israël aardse zegeningen zouden zijn, en voor de gemeente 

hemelse zegeningen. Ook niet dat er voor Israël een aardse toekomst zou zijn, en voor de gemeente 

een hemelse toekomst. Enzovoorts. Het geheimenis van de gemeente is dat het voor het uitverkoren 

volk Israël ondenkbaar was dat de heidenen zouden delen in de gave van de Heilige Geest en 

zegeningen van God en gemeenschap konden hebben met de Joodse gelovigen, zoals God aan de 

Joodse gelovigen moest openbaren (Hand. 10:45). Petrus moest er van God overtuigd door worden 

om toch echt tot de heidenen te gaan, die als onrein werden gezien (Hand. 10). 

 

Maar het heeft niets te maken met een hemelse roeping voor de gemeente, of iets dergelijks. Paulus 

schrijft in b.v. Fil. 3:20 niet dat de gelovigen naar de hemel zullen gaan, maar dat hun wandel in de 

hemel ìs. Tegenwoordige tijd. Want de Heere Jezus is in de hemel, en daarin zijn zij ook begrepen. 

Verder schrijft Paulus dit in feite tegen de Joodse gelovigen, als je kijkt naar de adressering van de 

brief. 

Dat Jood en heiden in één lichaam zijn, de gemeente, heft overigens het verschil tussen Jood en 

heiden niet op, de Bijbel heft dat verschil nergens op. Maar dat verder uit te werken ligt buiten het 

bestek van dit document. 

 

Dat ook de heidenen zouden delen in Gods heil, is al duidelijk in b.v. Gen. 12:3, Jesaja 49:6. Ook de 

rechtvaardige Simeon wist dit, en hij draaide de volgorde al om (Lukas 2:32). 

 

2.3 De opstanding in 1 Korinthe 15 

1 Korinthe 15 gaat over de opstanding der doden, dat zal gebeuren bij de wederkomst. Wat dit 

hoofdstuk te maken zou hebben met de leer van de opname van de gemeente, is mij een raadsel. De 

doden worden opgewekt wanneer Jezus de Messias komt om te regeren in Zijn Koninkrijk, het 

duizendjarig vrederijk (1 Kor. 15:23-25). 
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2.4 De dag des HEEREN 

De dag des HEEREN is voorzegd in b.v. Jesaja 2:12, 13:6-9, Joël 1:15, 2:1,11,31, Amos 5:18, Zefanja 

1:7,14, Maleachi 4:5. 

 

Het is de oordeelsdag die over Israël zou komen vanwege al hun zonden, en het verwerpen van de 

Messias. Israël zou compleet worden verwoest en in diaspora gaan over de hele aarde, zoals al 

voorzegd door Mozes (Deut. 32), totdat God Zijn volk weer gaat herstellen en verzoenen (Deut. 

32:43). 

 

Deze oordeelsdag noemt Petrus in Hand. 2:20, 2 Petrus 3:10 en Paulus in 1 Thess. 5:2. Deze 

oordeelsdag zou het Joodse volk overvallen zoals een dief in de nacht, zoals ook gebeurd is rond 70 

na Christus bij de verwoesting van de tempel en 132 – 135 na Christus. Het land werd een complete 

verwoesting (Jesaja 13:9). 

 

Merk overigens op dat er nog een dag des HEEREN is, voorzegd in Ezechiël 30:3 en Obadja 1:15, over 

Egypte en heidenvolken. Deze is ook al gekomen. 

 

2.5 De toorn van God 

De toorn van God is voorzegd in b.v. Deut. 31:17, Jesaja 5:25, 13:3,9,13, 32:37, Zefanja 3:8, en is in 

die teksten hetzelfde als de dag des HEEREN, de oordeelsdag die over Israël zou komen, de 

verwoesting van het hele Joodse land. 

 

God heeft ons niet gesteld tot toorn maar om de zaligheid te verkrijgen, 1 Thess. 5:9, dezelfde 

boodschap als van b.v. Petrus in Hand. 2:40. Zo ook in 1Thess. 1:10. Dit heeft niets te maken met een 

opname van de gemeente. 

In Openb. 3:10 wordt overigens gewaarschuwd voor de vervolgingen die over de eerste gemeenten 

zouden komen, en heeft ook niets te maken met een opname van de gemeente. 

 

2.6 De Grote Verdrukking 

De grote verdrukking wordt genoemd in Mattheüs 24:21. 

In Mattheüs 24, na Zijn intocht in Jeruzalem en het oordeel over de Farizeeën en Schriftgeleerden 

(Mattheüs 21-23), vragen de discipelen Hem naar Zijn toekomst, en naar de voleinding van de 

wereld, en in Mattheüs 24:1-14 schetst de Heere Jezus eerst de grote lijn: de verwoesting van de 

tempel, oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen, de vervolgingen, en 

uiteindelijk het doel, de voltooiing aan het eind (Mattheüs 24:14). 

Vanaf Mattheüs 24:15 zoomt de Heere Jezus verder in op de ondergang van de tempel en Jeruzalem, 

en begint de Grote Verdrukking, de vele eeuwen verdrukking van Joodse volk, de toorn van God over 

Zijn volk is losgebarsten, de geprofeteerde oordeelsdag, de dag des HEEREN, is gekomen. 

Hetzelfde staat in Lukas 21 (logisch, het is dezelfde profetische rede): eerst de omsingeling van 

Jeruzalem in 70 na Christus en de daarop volgende verwoesting (Lukas 21:20,21), daarna Gods wraak 

over de zonden van Zijn volk (Lukas 21:22), de toorn van God over Zijn volk, de grote nood, de Grote 

Verdrukking (Lukas 21:23). Zij worden afgeslacht door de Romeinen, De romeinen doodden hele 

families. In totaal kostte de Joods-Romeinse oorlog tussen 66 en 70 zo'n 600.000 tot 1,3 miljoen 

doden. Tenslotte werd het hele land totaal verwoest (1232 – 135 na Christus) overeenkomstig de 
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profeten, de oordeelsdag die over Israël zou komen, en zouden de Joden verstrooid worden onder 

alle volken (Lukas 21:23,24), totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn (Deut. 32:43), en de Heere 

Jezus Zijn boodschappers uitzendt om Zijn uitverkoren volk Israël terug te brengen in hun eigen land 

(Mattheüs 24:31), overeenkomstig de profeten, en zoals sinds ongeveer 1840 bezig is, stap voor stap, 

overeenkomstig Ezechiël 37. 

Een toekomstige “Grote Verdrukking” van 3.5 of 7 jaar helemaal aan het eind van de tijden, met een 

opname van de gemeente vooraf, in het midden, of aan het eind van die 7 jaar, leert de Bijbel 

nergens!! Alhoewel dit uiteraard niet betekent dat er nog een hele moeilijke periode kan komen in 

onze dagen vlak voor de wederkomst, de gelovigen in Noord Korea zitten al jarenlang in een hele 

moeilijke periode, en dat is te zwak uitgedrukt. En er zal zeker nog een oorlog komen, en ik denk dat 

de wereldmachten nog een laatste poging zullen doen om Israël helemaal te vernietigen door een 

atoomoorlog. Maar dat neemt niet weg dat de Grote Verdrukking à la de Bijbel de bijna 20 eeuwen 

Jodenvervolging is geweest, die begonnen is met de verwoesting van de tempel, Jeruzalem en het 

hele land in 70 – 135 na Christus. 

De apostel Johannes ziet ook de paarden van oorlog (Openbaring 6:4), hongersnood (Openbaring 

6:5,6), dood (Openbaring 6:8), en tenslotte de verwoesting van het hele land (Openbaring 6:12-15), 

waarbij de sterren van de hemel vallen (Openbaring 6:13, Mattheüs 24:29), het Joodse volk dat als de 

sterren van de hemel zouden zijn (Genesis 22:17, Deut. 1:10), en dan is de grote dag van de toorn 

van God aangebroken: de oordeelsdag over Israël (Openbaring 6:17). Overeenkomstig de profetie 

van Ezechiël, Ezechiël 5:12-Ezechiël 7:27: dood, honger, oorlog, verstrooiing onder alle volken, en de 

complete verwoesting van het hele land. Maar gelukkig wel eerst de ruiter op het witte paard 

(Openbaring 6:2), namelijk de verkondiging van het evangelie in het hele Joodse land voordat het zou 

worden verwoest. 

En voordat het hele land zou worden verwoest, zorgt God eerst voor de verzegeling van Zijn volk 

(Openbaring 7:1-8), zodat er tenslotte, na al die eeuwen Jodenvervolging, een grote schare terug 

komt, uit alle naties, stammen, volken en talen, terug naar het land, naar erets Israël (Openbaring 

7:9-17), overeenkomstig de profeten (Jesaja 49:8-13). 

Dit betekent niet dat er geen honger of oorlog komt. Er komt zeker honger, oorlog, dood en rouw, 

maar niet gebaseerd op Openbaring 6, maar op Openbaring 18:8, 19:11-21, dit is niet de Grote 

Verdrukking die overeenkomstig de Bijbel over Israël is gekomen, maar dit zijn rampen vlak voor de 

wederkomst. Laten we de Bijbel in de context lezen en de vervulling zien in de geschiedenis, anders 

wordt de Bijbel een grabbelton van teksten, worden we verblind door leerstellingen, en zal de dag 

van de wederkomst aangebroken zijn terwijl we nog uitzien naar een opname die de Bijbel niet leert. 

2.7 De opname 

De opname wordt gegrond op 1 Thess. 4:13-18. 

Dit gedeelte gaat echter over de komst, de parousia, de wederkomst van de Heere Jezus (! Thess. 

4:14,18). Dan daalt de Heere Jezus Zelf neer uit de hemel (1 Thess. 4:16), en eerst staan de doden op, 

namelijk die in Hem hebben geloofd. Daarna gaan de gelovigen die dan leven samen met de mensen 

die uit de dood zijn opgestaan Hem tegemoet, om Hem te ontmoeten, in de wolken (1 Thess. 4:17). 

De Heere Jezus gaat daarna nooit meer weg, daarom zijn zij daarna altijd bij Hem (1 Thess. 4:17). 

Dit gedeelte gaat dus niet over een opname van de gemeente, 7 jaar voordat de Heere Jezus 

terugkomt, maar gaat over wat er gebeurt op het moment dat de Heere Jezus terugkomt. 
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Waarbij het dan ook nog de vraag is wie er worden opgewekt en wie er de Heere Jezus gaan 

verwelkomen in de wolken bij Zijn terugkeer, want Paulus schrijft “wij”. En Paulus gebruikt in zijn 

brieven consequent “wij” voor “wij, het Joodse volk”, en “jullie”, “jullie gelovigen uit de volken”. 

Wij heidenen (ik ben geen Jood) mogen dus op gepaste afstand toezien hoe eindelijk, na 

tweeduizend jaar (Hos. 6:2), het Joodse volk binnenhaalt om Koning over hen te zijn. 

Ook Openb. 4:1 wordt vaak genoemd als tekst voor de opname van de gemeente, maar daar geeft de 

Bijbel totaal geen aanleiding voor. In Openb. 4:1 krijgt Johannes een nieuw gezicht van wat er staat 

te gebeuren (gezien vanaf de tijd van Johannes), en komt hij in geestvervoering (Openb. 4:2). 

2.8 De antichrist 

Het gedeelte over de antichrist is 2 Thess. 2:1-12.  

Eerst komt de afval, die helaas al heel snel na de tijd van de apostelen is gekomen (2 Thess. 2:3). De 

opkomst van de dwaalleer werd nog tegengehouden door de invloed van de Messias belijdende 

Joden in de kerk, maar op concilie van Nicea werden de laatste Messias belijdende Joden de kerk 

uitgezet (de “weerhouder” was verdwenen), 2 Thess. 2:6. De antichrist kon zich zetten in de tempel 

van God als een God, Paulus zegt dat de gemeente (kerk) een tempel van God is (1 Kor. 3:16). 

Anti betekent “in plaats van”, de antichrist heeft alle fundamentele geloofszaken vervangen: 

 In plaats van Israël, de kerk. 

 In plaats van het verbond met Israël, een verbond met de kerk. 

 In plaats van de besnijdenis, de kinderdoop. (Er is geen verbond gesloten met de kerk / 

gemeente, dus de kinderdoop heeft geen Bijbelse basis). 

 In plaats van de Messias Die terugkomt voor Zijn volk Israël, Christus Die terugkomt voor Zijn 

kerk. 

 In plaats van Jezus de Koning der Joden, Jezus, de Koning der kerk. 

 In plaats van het aardse Jeruzalem, een hemels Jeruzalem. 

 In plaats van de sabbat, de zondag. 

 In plaats van Israël de Bruid, de gemeente de Bruid. 

 In plaats van de Joodse priesterdienst, de Roomse priesterdienst. 

 In plaats van Christus het Hoofd van Zijn gemeente, de Paus stedehouder Christi. 

 

De Rooms Katholieke kerk is echter een behoorlijke slag toegebracht door Gods Geest bij de 

Reformatie (2 Thess. 2:8), en alle on-Bijbelse leringen zullen helemaal teniet worden gedaan 

wanneer Jezus terugkomt (2 Thess. 2:8). 

 

Merk overigens op dat het woord “antichrist” niet in het boek Openbaring voorkomt, de term 

“antichrist” plakken op een beest in Openbaring is een bijbel uitleg die niet bijbels hoeft te zijn. 

De antichrist heeft zich allang genesteld in de gemeente, de kerk, een toekomstige antichrist leert de 

Bijbel nergens, net zoals dat de Bijbel nergens een toekomstige Grote Verdrukking leert. 

2.9 De bruid 

God heeft maar één bruid, namelijk Israël (Jesaja 62:5). Deze bruid wordt ook geschetst in 

Openbaring 21:9-27, en toont het vernieuwde Jeruzalem, met de namen van de twaalf geslachten 

van Israël, en komt overeen met Jesaja 60. Nergens in de Bijbel is de gemeente de bruid. De 

gelovigen uit de volken zijn bruiloftsgasten die bij de Bruidegom horen, en die ook mogen 

participeren in het Koninkrijk van God. 
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2.10 Het herstel van Israël 

Het herstel van Israël wordt geprofeteerd door vele profeten, één daarvan is Ezechiël. In Ezechiël 37 

ziet hij een dal vol dorre doodsbeenderen. Ezechiël moet profeteren, de beenderen naderen elk tot 

zijn been, er komen zenuwen, vlees, een huid. Na nog een keer profeteren komt de Geest in hen. 

Deze dorre doodsbeenderen zijn niet gelovigen uit de volkeren, en het visioen stelt ook niet de 

opstanding uit de dood voor. De Schrift is heel duidelijk: de dorre doodsbeenderen stelt het hele huis 

van Israël voor (Ez. 37:11). Dat zij bij elkaar komen is de terugkeer naar het land Israël (Ez. 37:12). En 

pas wanneer God ze terug heeft gebracht in Zijn land (Ez. 37:14), en een staat van hen heeft gemaakt 

(huid), komt de Geest in hen.  

Dit visioen schetst de terugkeer van het volk Israël naar hun land sinds ongeveer 1830, reizigers in 

het toenmalige woeste land zagen hoe er wegen en infrastructuur werd aangelegd (zenuwen). Pas in 

1948 werd Israël een staat, merk op dat God dit gedaan heeft helemaal overeenkomstig het 

internationaal volkenrecht, zodat er niets op aan valt te merken, hoewel hun land zeer betwist 

wordt. 

Kortgeleden hoorde ik een voorganger in een preek zeggen dat dit gedeelte gaat over de opstanding, 

en niet over de terugkeer van het Joodse volk. Dat is echter een grote dwaling, God geeft nota bene 

de uitleg erbij, dat het gaat over het hele huis van Israël, over hun terugkeer naar het land Israël! Die 

voorganger dwaalt zeer!! Merk overigens op dat de terugkeer gebeurt terwijl ze nog niet in Jezus de 

Messias geloven! Pas als ze in hun land zijn teruggebracht, komt de Geest in hen. Dit is ook al 

begonnen sinds 1967, maar de grote uitstorting van Gods Geest moet nog komen (na de toekomstige 

oorlog). Dan zullen ze Hem kennen, en dan zorgt God er wel voor dat alle zonden en ongerechtigheid 

uit Zijn land verdwijnt. Laten wij zien hoe de profeten worden vervuld, Gods werken erkennen, en 

Israël steunen. 

3 Vervulling in de geschiedenis 
De profetieën in de Bijbel staan niet los van de geschiedenis, in tegendeel, je kunt de geschiedenis er 

naast leggen. Zo b.v. de 70 jaarweken, zoals beschreven in paragraaf De 70 jaarweken van Daniël 9 . 

Ook wat de antichrist allemaal heeft vervangen, en ook de afval en weerhouder, en de eerste slag 

door de Geest van God, paragraaf De antichrist, is geschiedenis. 

Ook de Grote Verdrukking is in de geschiedenis aan te wijzen (paragraaf De Grote Verdrukking), te 

beginnen met de vele Joodse doden bij de verwoesting van de tempel, Jeruzalem, het hele land, de 

vele pogroms in de Middeleeuwen, tot aan de Holocaust (Jeremia 30:5-7, Openbaring 14:19). 

Het herstel van Israël is ook geschiedenis (en is nog bezig). Ezechiël moet in totaal 430 (390 + 40) 

dagen op zijn zij de straf van Israël / Juda uitbeelden, 1 dag voor een 1 jaar (Ez. 4:4-15). 

In 606 voor Christus ging Israël (Juda) in ballingschap, en kwamen na 70 jaar terug, in 606 – 70 = 536 

voor Christus. Rest nog 430 – 70 = 360 jaar. Ze luisterden nog niet naar God, daarom werd hun straf 7 

keer zwaarder (Leviticus 26:18): 360 *7 = 2520 Joodse jaren = 2483 Juliaanse jaren. Met 1 jaar 

correctie omdat er geen jaar 0 is, levert dit op: -536 + 2483 + 1 = 1948, toen werd Israël hersteld als 

soevereine natie. 

In 586 voor Christus werd Jeruzalem en de tempel verwoest, 586- 70 = 516, eind van de eerste 70 

jaar van oordeel, -516 +2483 + 1 = 1968. Alleen zijn 586 en 516 afgerond, in werkelijkheid was het 

iets eerder, zodat we op 1967 uitkomen: het herstel van Jeruzalem. 
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Ook bij b.v. een profetie als Zach. 14:2 hoort een datum: 1948, toen de stad Jeruzalem voor de helft 

in de handen kwam van Israël, en in de andere helft Jordanië behoorlijk tekeer ging, de Joden 

werden verbannen en tientallen synagogen verwoest (want het Oostelijk deel van Jeruzalem was een 

Joodse stad). 

4 Ontstaan van de opname van de gemeente uitleg 
Tot aan ongeveer 1830 was de leer van de opname van de gemeente totaal onbekend. 

De Jezuïet Francisco Ribera zag de Reformatie en de ontmaskering van de Paus als antichrist met lede 

ogen aan, en verzon de leer van een toekomstige antichrist, zie Thesis van de Jezuiet Francisco 

Ribera. Ook ontstond de leer van twee wederkomsten door een ziek meisje dat zei allerlei visioenen 

te krijgen De oorsprong van de opname theorie. Uiteindelijk kwam de leer via Darby in de Scofield 

Bijbel terecht, een Bijbel die een hele wijde verspreiding kreeg. Lees: Another end time myth - 

Rapture plot, waar de hele oorsprong van de opname leer wordt behandeld. 

5 Een gezonde Bijbel uitleg 
Een gezonde Bijbel wordt gekenmerkt door diverse zaken. Een belangrijke zaak is: klopt de uitleg met 

de grote lijn in de Bijbel? 

De grote lijn in de Bijbel is dat het God om deze aarde te doen is. Deze aarde heeft God geschapen 

tot Zijn eer, deze aarde is verdorven door de zonde, en deze aarde zal uiteindelijk weer God gaan 

loven. De mensen zijn niet geschapen voor de hemel, maar zijn geschapen om God te loven op deze 

aarde. 

 Daarom bracht God de zondvloed, om de aarde weer te reinigen. 

 Daarom werd Abram / het volk Israël uitverkoren, om de handen en voeten, de koningen en 

priesters te zijn die God nodig heeft in Zijn herstelwerk. 

 Daarom het land Israël als begin van het Koninkrijk van God. 

 Daarom allerlei profeten om Israël op het juiste pad te brengen. 

 Daarom zond God Zijn Zoon, zodat de zonde niet langer in de weg zou staan om de aarde te 

herstellen. 

 Daarom het oordeel, de toorn van God, over Israël, want God wil gerechtigheid in Zijn 

Koninkrijk. 

 Daarom de verkondiging van het komende Koninkrijk van God op deze aarde onder alle 

volken. 

 Daarom het herstel van Israël in hun land, want God wil verder met Zijn herstelwerk, het 

Koninkrijk van God moet er komen. 

 Daarom het oordeel van God over de volken, want God wil gerechtigheid in Zijn Koninkrijk. 

 En uiteindelijk: een herstelde aarde, met het volk Israël als Koningen en Priesters onder de 

Grote Koning en Hogepriester, Koning Jezus, de Messias. 

 

Bij het lezen van de Bijbel moeten we op de volgende zaken letten: 

 Israël is altijd Israël, niet een geestelijk Israël, ook niet een Israël uitgebreid met gelovigen uit 

de volken, maar Israël. 

 Kijk zorgvuldig naar de adressering van de brieven in het NT. 

 Kijk zoveel mogelijk naar de grondtekst. 

 Kijk altijd naar de context. 

 Hou de grote lijn van de Bijbel en het Schriftgedeelte / brief in de gaten. 

https://www.jamesjpn.net/antichrist/how-jesuit-catholic-theology-of-the-antichrist-came-to-be-held-as-truth-among-bible-believing-christians/
https://www.jamesjpn.net/antichrist/how-jesuit-catholic-theology-of-the-antichrist-came-to-be-held-as-truth-among-bible-believing-christians/
https://www.askelm.com/essentials/ess025.htm
https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-27638348/documents/58f8cd6a7c0702KQDwyM/Another%20End-Time%20Myth%20-%20Rapture%20Plot.pdf
https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-27638348/documents/58f8cd6a7c0702KQDwyM/Another%20End-Time%20Myth%20-%20Rapture%20Plot.pdf
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 Zie de relatie met het OT. 

 Vraag je af wat de betekenis is in die tijd. 

 Zie de vervulling in de geschiedenis. 

 Lees geen zaken in een tekst die er niet in staan. 

 Vat symbolisch op wat symbolisch is bedoeld, en letterlijk wat letterlijk is bedoeld. 

 

De leer van de opname gemeente, die bestaat uit allerlei teksten uit de context, voldoet volgens mij 

hier niet aan. 

6 Verblinding door de opname van de gemeente uitleg 
Het is heel triest dat talloze christenen verblind zijn door de opname van de gemeente theorie, zodat 

zij: 

 Uitzien naar een opname die niet komt, 

 Geen oog hebben voor het geweldige herstelwerk dat God nu aan het doen is. 

 Niet voor Israël bidden of hen steunen, vanuit de idee dat de terugkeer van Israël slechts 

mensenwerk is, en zo het werk van God afschrijven als mensenwerk door een on-Bijbelse 

opname theorie! 

 

Bedenk al de wonderen die zijn gebeurd in het herstel van Israël, ook b.v. het wonder van de 

herleving de Hebreeuwse taal, en al de wonderen die gebeurd zijn in de recente oorlogen die Israël 

heeft gevoerd. Laten we het gigantische wonder van de terugkeer van een volk na 20 eeuwen, dwars 

door de Holocaust heen, niet afdoen als mensenwerk! 

En zie b.v. eens een video van Jonathan Cahn: Jonathan Cahn: The Mysteries of God & His Will for 

YOUR Life | FULL TEACHING. 

7 De wederkomst 
Wat gebeurt er wel bij de wederkomst? Allerlei zaken: 

 De Heere Jezus noemt in Zijn profetische rede een grote angst (Lukas 21:26). In onze tijd 

kunnen we denken aan de angst t.a.v. het klimaat, als we niets doen gaat de wereld ten 

onder, tenminste volgens de klimaatprofeten, de angst voor de corona “pandemie”, angst 

voor een atoomoorlog, angst voor wat er zal gebeuren. De Heere Jezus zegt niet of de angst 

terecht is (ik geloof b.v. niet in de klimaat hype die gebaseerd is op niets), maar noemt alleen 

dat er angst zal zijn. En die is er. 

 De oorlog, voorzegd in Ezechiël 38,39, Zach. 14, Openbaring 19:19. Deze atoomoorlog komt 

heel spoedig. 

 De uitstorting van Gods Heilige Geest op Zijn volk Israël (Ezechiël 37:14, 39:29, Zach. 12:10-

14). Zach. 12:10-14 is deel van Zach. 12:1-14. De krankzinnigheid van de leiders wereldwijd, 

voorzegd in Zach. 12:4, is al onmiskenbaar. 

 De bekering van Israël tot de Heere Jezus, hun Messias, hun Koning en hun God (Ezechiël 

39:22), de Bruid maakt zich gereed (Openbaring 19:7-10). 

 De verwelkoming van de Heere Jezus als Koning, de Heere Jezus komt niet eerder terug, dan 

voordat de religieuze leiders van het volk Israël tot Hem zeggen: “Gezegend Hij, Die komt in 

de Naam des Heeren” (Mattheüs 23:39). 

 De opstanding der doden, wanneer de Heere Jezus terug komt (1 Korinthe 15). 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z-kCowiYUMc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=z-kCowiYUMc
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 Na de komst van de Koning breekt het duizendjarig vrederijk aan (Jesaja 2:1-5, Zacharia 14:9, 

1 Korinthe 15:25, Openbaring 20:4,5) 

 Op een gegeven moment wordt ook de volgende (derde) tempel herbouwd, waarin weer 

offers zullen gebracht ter ere van de God van Israël (Jesaja 60:7), Jeruzalem is dan zo heilig 

dat zelfs elke schaal in Jeruzalem gebruikt mag worden om te offeren (Zach. 14:21). 

 

8 Zie verder 
Dit document is deel van een drieluik, drie artikelen gemaakt naar aanleiding van reacties op mijn 

preek over de grote lijn in de Bijbel. Het is dan ook aan te raden om eerste deze preek te zien: 

Zie voor de grote lijn in de Bijbel: De Great Reset, een hoopvolle toekomst. 

De tekst van de preek, compleet met Bijbelteksten, is: 

Tekst van preek van 8 mei 2022 met Bijbelteksten 

 

De andere documenten van het drieluik zijn: 

De bestemde tijden 

Is het Israël van nu Gods volk? 

Het drieluik is ook te vinden op Artikelen op website van Fuma onder het kopje “De grote lijn in de 

Bijbel”. 

En wilt u meer weten over de plaats die God aan Israël heeft geschonken? Zie mijn website Website 

Fuma, in het bijzonder b.v. mijn tweede boek: Israël de wet de Grote Verdrukking de opname en de 

toekomst. 

Vanaf pagina 67 gaat dit tweede boek: Israël de wet de Grote Verdrukking de opname en de 

toekomst over de leer van de opname van de gemeente. Meer weerlegging van de bedelingenleer, 

een toekomstige antiChrist, en een terugkeer van een gelovig overblijfsel na de Grote Verdrukking 

die in zijn visie nog zou moeten komen, is te vinden in mijn reactie Gods Plan met Israël  Reactie op 

het boek van Ton Stier op  het boek "Gods plan met Israël", van Ton Stier, directeur van "Israël en de 

Bijbel". Hier staat heel veel in, maar omdat het een reactie is op een boek, is het wat lastiger te 

volgen. Beide bestanden zijn te vinden op mijn website Website Fuma. 

Ben ik argumenten vergeten? Ik hoor ze graag, en vul dan dit document daarmee aan, wanneer ik 

daar tijd voor vind. 

Ik laat mij graag overtuigen door goede argumenten. Wanneer er goede argumenten zijn voor de leer 

van de opname van de gemeente, laat ik mij graag overtuigen. Net zo als ik b.v. enkele jaren geleden 

door iemand vanuit de Bijbel overtuigd werd van een andere uitleg van Romeinen 11, en moest 

erkennen dat die Bijbels is. Maar tot nog ik toe heb ik geen goed argument gehoord om mij te 

overtuigen van die opname theorie, in tegendeel. 

Shalom, Floor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDPJaQeFTaY
https://fuma.nl/pdffiles/2022_05_08_Preek_met_bijbelteksten.pdf
https://fuma.nl/pdffiles/De_bestemde_tijden.pdf
https://fuma.nl/pdffiles/Israel_nu_Gods_volk.pdf
https://fuma.nl/begin_artikelen.php
https://fuma.nl/
https://fuma.nl/
https://fuma.nl/pdffiles/Israel_de_wet_de_Grote_Verdrukking_de_opname_en_de_toekomst.pdf
https://fuma.nl/pdffiles/Israel_de_wet_de_Grote_Verdrukking_de_opname_en_de_toekomst.pdf
https://fuma.nl/pdffiles/Israel_de_wet_de_Grote_Verdrukking_de_opname_en_de_toekomst.pdf
https://fuma.nl/pdffiles/Israel_de_wet_de_Grote_Verdrukking_de_opname_en_de_toekomst.pdf
https://fuma.nl/pdffiles/Gods_plan_met_Israel_Ton_Stier.pdf
https://fuma.nl/pdffiles/Gods_plan_met_Israel_Ton_Stier.pdf
https://fuma.nl/
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