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De Opname van de Kerk 
Door dr. David L. Cooper 

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Cooperart.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 
David Cooper (1886-1965), stichter en president van de Biblical Research Society, heeft een grote 
bijdrage geleverd om een pre-millennialistische eschatologie, samen met een opname vóór de ver-
drukking, in de VS te vestigen. Hierna een verkorte weergave van enkele van zijn artikelen hier-
over. De volledige tekst is hier te lezen: http://www.biblicalresearch.info/page471.html . (J. Malan) 

________________ 

Naarmate de tijd voorbijgaat, is er een toenemende belangstelling voor de opname van de kerk. En 
naarmate de belangstelling groeit, is er ook een toename van onzekerheid hierover. Het verschilpunt 
gaat niet zozeer over het feit van de opname, maar eerder over de tijd wanneer deze zal plaatsvin-
den. Zekere gelovigen denken dat dit vóór de verdrukking zal gebeuren (1. Pre-trib), anderen menen 
dat dit in het midden van de tijd van de oordelen zal plaatsvinden (2. Mid-trib), terwijl nog een 
groep beweert dat dit pas aan het eind van de verdrukking zal gebeuren (3. Post-trib). 

 

Een ander verschilpunt is het onderwerp van een gedeeltelijke opname. Sommigen geloven dat de 
hele kerk - alle wedergeboren personen - tijdens de opname zullen meegenomen worden, terwijl 
anderen geloven dat slechts de “overwinnaars” meegenomen zullen worden, terwijl de rest van de 
kerk, die dit niveau van heiliging niet bereikt heeft, door de verdrukking zal moeten gaan opdat zij 
gelouterd en gezuiverd zouden worden om zich voor een ontmoeting met de Heer voor te bereiden. 

Belofte van de opname 
Paulus zegt: 

correct 

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Cooperart.htm
http://www.biblicalresearch.info/page471.html
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4:13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat 
u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.  
14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen 
die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.  
15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot 
de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.  
16 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.  
17 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. En zo zullen wij altijd bij de Heere 
zijn.  
18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.  
5:1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u 
schrijft.  
2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.  
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf 
hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ont-
vluchten.  
4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.  
5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook 
niet van de duisternis.  
6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.  
7 Want zij die slapen, slapen ‘s nachts en zij die dronken zijn, zijn ‘s nachts dronken.  
8 Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en 
liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.  
9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door on-
ze Heere Jezus Christus,  
10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zou-
den leven.  
11 Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.  
(1 Thessalonicenzen 4:13–5:11). 

In deze aanhaling vinden wij een profetie over de opname van de kerk. Ik heb het nodig gevonden 
om de hele tekst weer te geven, omdat een aanhaling van alleen 4:13-18 de gedachtegang zou on-
derbreken en aspecten van de betekenis ervan zou verzwijgen. Deze wijze van aanhalen is in har-
monie met het algemene beginsel dat een tekst in zijn context moet beschouwd worden. 
De apostel verklaart dat Jezus Christus op een bepaald tijdstip in de toekomst uit de hemel zal neer-
dalen met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God. Op dat ogenblik 
zullen dezen die in Christus gestorven zijn, eerst opstaan. Direct daarna zullen de heiligen die nog 
leven, samen met hen worden opgenomen. Hun lichamen zullen volgens 1 Korinthiërs 15:50-58 in 
een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, van sterfelijkheid tot onsterfelijkheid veranderd worden. 
Gelovigen die nog leven aan het eind van deze kerkbedeling, wanneer de Heer komt, worden verze-
kerd dat zij niet voor de toorn (5:9) bestemd zijn. Zij zullen dus niet het tijdperk van de toorn in-
gaan, een tijd die als de Dag van de Heer of de verdrukking bekend staat, maar zij zullen de zalig-
heid verkrijgen en vóór die tijd verlost worden. De manier waarop zij hieruit verlost worden is dat 
de Heer uit de hemel zal neerdalen om hun lichamen wonderbaarlijk te veranderen en hen van de 
aarde weg te nemen. Wanneer zij de Heer in de lucht ontmoeten, samen met de ontslapen heiligen 
die opgewekt zijn, zal de Heer hen naar de heerlijke tegenwoordigheid van God de Vader meene-
men [het Vaderhuis]. Daarna zullen de onsterfelijke heiligen voor altijd bij de Heer zijn. 

Bijbelse profetieën zijn vast en betrouwbaar:  
19 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.  
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20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg 
toelaat. (2 Petrus 1:19-20). 

Totdat de Heer komt, worden wij vermaand om acht te slaan op vaste bijbelse profetieën die zoals 
lichten in een duistere plaats schijnen, totdat de dag aanbreekt en de morgenster1 opgaat in ons hart. 
Net vóór de dageraad opkomt verschijnen er grijze strepen licht in het oostelijke hemelruim. De 
morgenster verrijst boven de horizon en kondigt de komst van een nieuwe dag aan. Door dit beeld 
vestigt de apostel onze aandacht op de komst van de Heer net vóór de dag aanbreekt. Hij is spreek-
woordelijk de blinkende morgenster die opgaat in ons hart. Deze metafoor duidt op een werkelijk-
heid, net zoals alle andere symbolen in de Bijbel. De morgenster kondigt aan dat de dag op handen 
is. Deze ster schijnt in gelovigen hun harten net vóór de dag aanbreekt. Het is best mogelijk dat Pe-
trus wijst op het feit dat de Heer in de harten van Zijn wedergeboren kinderen getuigenis zal leveren 
dat de tijd voor hen nabij is om uit de wereld weggenomen en met Hem verenigd te worden. 

Het pre-millennialistische standpunt 
Op mijn reizen doorheen Amerika kom ik met duizenden mensen in aanraking, en velen vragen aan 
mij: “Gaat de kerk door de verdrukking, of wordt ze opgenomen voordat de verdrukking begint?” 
Er worden ook vragen gesteld over de mogelijkheid van een opname in het midden van de verdruk-
king. Op het kantoor ontvangen wij ook honderden brieven met dezelfde vragen. Als gevolg van 
deze vragen heb ik [D. L. Cooper] besloten om een reeks artikelen over dit onderwerp te schrijven. 
Ter wille van een goed begrip van het onderwerp zal ik eerst het pre-millennialistische standpunt 
(zie hierboven in het plaatje “2.”) zo duidelijk als mogelijk stellen, opdat wij in onze gedachten het 
programma hebben dat uiteengezet is in de Schrift. Doordat we, om zo te zeggen, een blauwdruk 
hebben van de gebeurtenissen van het huidige tijdperk, met zijn introductie en besluit, kunnen we 
de verscheidene Schriftpassages daarin passen en zien waar ze voorkomen in het profetische pro-
gramma. 
Frequent hoor ik de uitdrukking: “Ik ben een pre-millenialist zonder een programma”. Zo’n uit-
spraak is een contradictie, omdat pre-millennialisme essentieel een programma is. Zij die dit bewe-
ren bedoelen uiteraard dat zij de details gereduceerd hebben tot een minimum en zij geloven ge-
woon dat Jezus zal terugkomen vóór de duizend jaren van Zijn bestuur, aangegeven in Openbaring 
20:1-6. In zijn meest vereenvoudigde vorm is pre-millennialisme inderdaad een programma en het 
is onmogelijk om daar anders over te denken. Ik ben een pre-millennialist met een programma en 
daar schaam ik me niet voor. Wij moeten de Bijbel toelaten voor zichzelf te spreken en bereid zijn 
alles te aanvaarden wat God zegt. Omdat de waarheid nooit zichzelf tegenspreekt, kunnen we zeker 
zijn, als regel, de plaats te vinden waar ook enige gebeurtenis beschreven in de Schrift, passen in het 
algemene schema van dingen (alhoewel er momenten kunnen zijn dat we niet exact en expliciet 
kunnen zijn in onze locatie en identificatie van een gebeurtenis in relatie tot andere gebeurtenissen). 
De Schrift is voldoende duidelijk om ons in staat te stellen een definitief programma van toekom-
stige gebeurtenissen op te stellen. 

Gods plan met het evangelie tijdens de Christelijke bedeling 
Toen Jezus uit de dood opstond heeft Hij gezegd dat alle macht in de hemel en op aarde aan Hem 
gegeven is. In het licht daarvan hebben Zijn discipelen de opdracht gekregen om de hele wereld 
door te gaan en in alle naties discipelen te maken en hen te dopen. Diegene die Christus aangeno-
men heeft moest daarna geleerd worden om alles te onderhouden wat Hij ons bevolen heeft. Dit 
programma van onderricht moet tot aan het einde van de bedeling voortgezet worden (Mattheüs 
28:19-20). 
In verdere gesprekken over dit programma heeft de Heer Jezus in de gelijkenis van de zaaier zekere 
fundamentele kenmerken van de huidige bedeling genoemd. De Zaaier duidt op de Zoon van God 

 
1 De “morgenster” is de planeet Venus. Vanaf Aarde gezien is Venus op de zon en de maan na het helderste object aan 
de hemel. Vanwege het feit dat Venus net als Mercurius een binnenplaneet is en daarom vanaf de aarde gezien altijd 
betrekkelijk dicht bij de zon staat, is Venus alleen zichtbaar gedurende een ½ à 4 uur na zonsondergang of vóór zonsop-
komst. Daarom wordt Venus ook wel de avondster of morgenster genoemd. (Wiki). 
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die uitgegaan is om het zaad te zaaien. Een deel daarvan valt langs de weg en de vogels hebben dat 
zaad direct opgepikt. Ander zaad viel op een rotsachtige boden waar het dadelijk opgekomen is 
maar vlug verschroeid werd omdat de wortels geen diepte hadden. Een ander deel viel tussen de 
dorens, maar de dorens hebben het verstikt zodat het geen goede vrucht droeg. Als laatste is er een 
deel van het zaad in goede aarde gevallen, waar het vrucht droeg. In elk geval verwijst het zaad naar 
het Woord van God. Zoals we gezien hebben zijn er vier soorten bodems waar het zaad op viel. 
Slechts in het geval van de goede grond is het Woord effectief. In de eerste drie gevallen was dat 
niet doeltreffend. Het zaad moet dwars door de christelijke bedeling op alle types van grond gezaaid 
worden, ook al is slechts de goede grond doeltreffend. 
De gelijkenis van het koren en de dolik2 wijst erop dat het onkruid, dat door de duivel gezaaid is 
nadat God het goede zaad gezaaid had, samen met het koren zal opwassen tot in de oogsttijd, wat op 
het eind van deze kerkbedeling wijst.3 Het koren en de dolik groeien dus doorheen de kerkbedeling 
samen op. 

De Christelijke bedeling eindigt in goddeloosheid 
Zoals we hierboven gezien hebben, groeien het koren en de dolik samen op tot aan het eind van 
deze kerkdispensatie wanneer de oogsttijd zal komen. Dit feit toont duidelijk aan dat er geen gered-
de wereld zal zijn vóór de komst van Christus tijdens de oogst. In de volgende uitspraak is het dui-
delijk dat het christelijke tijdperk in afvalligheid en goddeloosheid zal eindigen: 

1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.  
2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, 
lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,  
3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor 
het goede,  
4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.  
5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook 
van hen af. (2 Timotheüs 3:1-5). 

Deze toestand van afvalligheid wordt ook door de volgende stelling bevestigd: 
1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal 
oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:  
2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat 
met alle geduld en onderricht.  
3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen 
zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun 
eigen begeerten.  
4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.  
(2 Timotheüs 4:1-4). 

De verdrukking 
Zoals blijkt uit de hierboven aangehaalde teksten zal de bedeling van genade over de hele wereld in 
een toestand van afvalligheid en boosheid eindigen. Als gevolg daarvan zullen Gods oordelen tij-
dens een periode van zeven jaren over de aarde uitgestort worden, zoals blijkt uit Daniël 9 en andere 
Schriftgedeelten. In Jesaja 24:1-20 wordt ons een duidelijk plaatje van de verdrukking voorgehou-
den. Een andere erg specifieke uiteenzetting over deze tijd wordt aangetroffen in Mattheüs 24:9-28, 
waarvan de eerste helft van de verdrukking in de verzen 9-14 besproken wordt, en de tweede helft 
in de verzen 15-28. Uit verscheidene gedeelten in de Bijbel leren wij dat God verschillende redenen 
heeft waarom Hij de oordelen van de verdrukking over de wereld gaat uitstorten: 

▪ Om een wereldwijde opwekking teweeg te brengen: “…Want wanneer Uw oordelen over de 
aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is” (Jesaja 26:9). 

 
2 Lolium temulentum een onkruid dat gelijkt op tarwe. (Wiki). 
3 De oogsttijd bevat in feite 2 fazes: 1. de leden van de kerkbedeling en 2. de gelovigen in de verdrukkingstijd (zeven 
jaar). Zie het schema: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/volheid-heidenen.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/volheid-heidenen.pdf
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▪ Om alle boze mensen op de aarde te verdelgen: “Zie, de HEERE maakt het land leeg en ver-
woest het; het oppervlak ervan keert Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners. …Want 
het land is ontheiligd door zijn inwoners: … Daarom zullen de inwoners van het land verbrand 
worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven” (Jesaja 24:1, 5-6). 

▪ “Om de macht van het heilige volk [= Israël] stuk te slaan” (Daniël 12:7), zodat zij op het punt 
komen waar zij hun nationale zonde, namelijk de verwerping van de Messias, zullen belijden en 
bij Hem zullen pleiten om terug te keren en hen te verlossen. 

De wederkomst van Christus 
In Openbaring 19:11-21 wordt een duidelijk en indrukwekkend plaatje geschilderd van de weder-
komst van de Heer Jezus Christus in macht en majesteit aan het eind van de verdrukking. 
In het Oude Testament zijn er verschillende beschrijvingen van Zijn wederkomst, één daarvan in 
Habakuk 3:1-15. Nadat de Heer Jezus Christus in Mattheüs 24:9-18 een overzicht van de verdruk-
king gegeven heeft, verwijst Hij in een profetie in Mattheüs 24:29-31 naar Zijn wederkomst aan het 
eind van de verdrukking. 

De zichtbare vestiging van Gods koninkrijk op aarde 
Nadat de profeet in Jesaja 24:1-20 een duidelijk beeld gegeven heeft van de verdrukking, verwijst 
hij vrij specifiek naar de zichtbare vestiging van Gods koninkrijk op aarde. Hij deelt ons eerst mee 
dat “de legermacht van de hoogte in de hoogte [= satan en zijn demonen] … zullen verzameld wor-
den als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis [SV: “put”], maar 
na vele dagen [= de duizend jaar van Openbaring 20:1-4] zal er weer naar hen omgezien worden [= 
vrijgelaten]” (Jesaja 24:21-22; vgl. Openbaring 20:7). Tijdens de periode dat de duivel en zijn me-
nigten in de put gebonden zijn, zal de Heer in Sion regeren (Jesaja 24:23). 
In Jesaja 11 zien wij in de verzen 1-2 de eerste komst van Christus, en in de verzen 3-5 Zijn tweede 
komst. In dit geval wordt de hele christelijke bedeling verzwegen. Deze profetie voegt de twee 
komsten van de Messias samen in één beeld (zie plaatje hieronder), en wordt in de verzen 6-9 ge-
volgd door een profetie over de opheffing van de vloek over de aarde. De Heer zal de vloek ophef-
fen die wegens Adams zonde over de aarde gekomen is, en daarna zal Hij Zijn regering van gerech-
tigheid vestigen. In vers 10 wordt naar het verheerlijkte Jeruzalem verwezen waar de Heer zal rege-
ren. 

 
Uit: http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm  

In Mattheüs 25:31-46 zien wij de zichtbare vestiging van Gods koninkrijk op aarde. Wanneer de 
Heer Jezus in de heerlijkheid van Zijn Vader komt, dan zal Hij op Zijn heerlijke troon zitten, en 
voor Hem zullen alle naties verzameld worden die de verdrukking overleefd hebben. Hij zal hen 
van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt, en dan zullen gelovigen, 
voorgesteld door de schapen, toegelaten worden om het duizendjarige rijk te beërven, iets wat vanaf 
de grondlegging der wereld voor hen bereid is. Zij die aan Zijn linkerkant staan zullen naar een 

http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm
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plaats van veroordeling gestuurd worden, een plaats die ook bereid is voor de duivel en zijn enge-
len. 
In Openbaring 20:1-3 is er een beschrijving van “de draak, de oude slang, dat is de duivel en de 
satan” die voor duizend jaar gebonden wordt opdat hij de naties niet meer zal misleiden tijdens de 
duur van Christus’ regering op aarde. Dan zullen de heiligen van de huidige kerkbedeling toegela-
ten worden om voor duizend jaar samen met Christus te regeren. Er is een volmaakte harmonie en 
overeenstemming tussen al deze voorstellingen van de vestiging van het koninkrijk wanneer de 
Heer Jezus naar de aarde terugkeert.  

 
Uit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf 

Het duizendjarig rijk van Christus 
Het Oude Testament verwijst dikwijls naar Christus’ regering op aarde vanuit Jeruzalem - de stad 
Jeruzalem die gereinigd, gezuiverd en vergroot wordt, en gecreëerd zal worden om de vreugde van 
de hele wereld te zijn. Maak een nauwkeurige studie van Jesaja 33:17-24, Jeremia 3:16-18 en Ze-
fanja 3:14-17. Deze oudtestamentische gedeelten zeggen niet voor hoe lang de Heer in de Persoon 
van Jezus Christus hier zal regeren maar voorspellen gewoon de wonderlijke gebeurtenis en breiden 
verder uit over zekere aspecten ervan. Het werd aan de apostel Johannes overgelaten om de tijds-
duur van deze regering aan te duiden, namelijk duizend jaren. Deze periode van duizend jaar wordt 
zes keer in Openbaring 20 genoemd. Verscheidene mensen ontkennen de letterlijke vertolking van 
deze Schriftplaatsen, omdat dit de enige plaats in de Bijbel is waarin de lengte van Christus’ rege-
ring genoemd wordt. 
Dikwijls wordt beweerd dat we dit gedeelte niet letterlijk kunnen opnemen omdat er beeldspraak in 
voorkomt. Het is waar dat er zekere symbolen in dit gedeelte voorkomen, maar er zijn ook letterlij-
ke stellingen die letterlijk moeten verklaard worden. Er is niets wat aangeeft dat met de duizend 
jaren iets anders wordt bedoeld dan wat de woorden aangeven. Als we getrouw aan de tekst willen 
zijn, dan moeten wij deze beweringen letterlijk nemen, namelijk dat Christus duizend jaar lang zal 
regeren. 

Het oordeel voor de grote witte troon 
Na afloop van Christus’ duizendjarige regering vanuit het beeldschone en verheerlijkte Jeruzalem, 
“zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden 
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http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf
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die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden” (Openbaring 20:7-8). Hij zal een wereldwijde 
opstand tegen Christus leiden in een poging om Hem te intimideren, zoals wat in Openbaring 20:7-9 
beschreven wordt. Wanneer deze macht Jeruzalem zal belegeren, zullen zij door vuur uit de hemel 
verslonden worden (vers 9). 
Direct na deze gebeurtenis zal het oordeel voor de grote witte troon plaatsvinden. De ongeredde 
doden zullen dan opgewekt en voor deze troon gedaagd worden waarop Christus zal zitten. Zij zul-
len dan geoordeeld worden en verwezen naar “de poel van vuur”, de eeuwige straf (Openbaring 
20:11-15). 
Tijdens dit oordeel zal de huidige materiële orde aan zijn eind komen. Dit zal de vervulling zijn van 
een profetie van de Heer Jezus: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zul-
len zeker niet voorbijgaan” (Mattheüs 24:35; Markus 13:31; Lukas 21:33). 

De eeuwigheid 
Nadat de huidige materiële orde vergaan en het grote-witte-troon-oordeel afgehandeld is, zal God 
de eeuwige orde vestigen door een nieuwe hemel en aarde te scheppen, alsook een nieuw Jeruzalem 
dat uit de hemel op de nieuwe aarde zal neerdalen. Dit wordt in Openbaring 21 en 22 beschreven en 
behoort nauwkeurig bestudeerd te worden. 
In de voorgaande studie hebben wij een bijbelse blauwdruk van gebeurtenissen tussen de eerste 
komst van Christus en het aanbreken van de eeuwige orde. Dit behelst een programma dat erg dui-
delijk door de Heer zelf  uiteengezet is. De nauwkeurige lezer zal ontdekt hebben dat in dit over-
zicht niets gezegd werd over de opname van de kerk. We zullen echter verder de Bijbel onder-
zoeken om te bepalen waar de opname in de opeenvolgende reeks van gebeurtenissen inpast - vóór, 
in het midden of aan het eind van de verdrukking. 

De dagen van Noach en Lot 
Aangezien er uiteenlopende opinies zijn over wanneer de opname zal plaatsvinden is het onmoge-
lijk dat ze allemaal juist zijn. Kunnen wij uit een studie van Gods Woord vaststellen welk het pre-
cieze tijdstip is van de opname in relatie tot andere eindtijdse gebeurtenissen? 
In Mattheüs 24:37-39 spreekt de Heer Jezus van de verdrukking in vergelijk met de dagen van 
Noach vlak vóór de zondvloed: 

37 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.  
38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten 
huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,  
39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst 
van de Zoon des mensen4 zijn. (Mattheüs 24:37-39). 

Net zoals in de tijd van Noach, toen mensen aten, drinken, trouwden, kochten en verkochten totdat 
plots de vloed kwam en hen allen wegvaagde, zo zal het ook zijn bij de komst van de Zoon des 
mensen. Van welke komst spreekt Hij hier? Het is beslist onmogelijk om dit gedeelte te vertolken 
als een verwijzing naar Zijn komst in heerlijkheid aan het eind van de verdrukking (Mattheüs 
24:29-30). Dit moet de toestand zijn van vlak vóór de verdrukking. 
Elkeen die kennis heeft van profetieën over de geweldige vernietiging die veroorzaakt zal worden 
door de oordelen van de verdrukking zal beseffen dat het in de zin van dit gedeelte onmogelijk voor 
mensen is om te eten, te drinken en te trouwen tot aan het eind van de verdrukking, wanneer Chris-
tus in heerlijkheid zal komen:  

29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn 
schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zul-
len heftig bewogen worden.  

 
4 Onzichtbaar voor de mensen. 
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30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de 
stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien5, als Hij op de 
wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. (Mattheüs 24:29-30). 

Maar wanneer Hij komt in de vervulling van het tekstgedeelte vóór de oordelen, zullen de mensen 
met wereldse dingen bezig zijn en niet veel aandacht geven aan de tijd waarin zij leven. Dan komt 
het tijdstip dat zij zullen zeggen: “Vrede en veiligheid …” (1 Thessalonicenzen 5:2-3). In het licht 
van deze en andere feiten is het onmogelijk om in de stelling “zo zal ook de komst van de Zoon des 
mensen zijn” (Mattheüs 24:39) een verwijzing te zien naar enige andere komst als de komst van de 
Heer Jezus uit de hemel om de heiligen op te nemen, weg vóór de vernietigende oordelen van de 
verdrukking. 
Deze komst van Christus is beslist deze die vóór de verdrukking plaatsvindt, omdat de omstandig-
heden die beschreven worden, niet aan het eind van de verdrukking kunnen bestaan. Bij deze gele-
genheid zal de Heer Jezus slechts diegenen meenemen die Hem toebehoren:  

40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten 
worden.  
41 Er zullen er twee malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten 
worden. 
42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.  
(Mattheüs 24:40-42). 

Uit het verband van dit gedeelte is het duidelijk dat dit slechts op de komst van Jezus vóór de ver-
drukking duidt, wanneer Hij de heiligen zal wegvoeren. Deze die aangenomen wordt is er een die 
Christus kent en wedergeboren is, en daarom gereed is om samen met de Here naar het Vaderhuis te 
gaan (Johannes 14:2-3). Deze die niet aangenomen wordt, wordt “achtergelaten” om door de oorde-
len van de verdrukking te gaan. 
In Mattheüs 24:45-51 wijst de Heer Jezus op juiste en verkeerde houdingen die ingenomen zullen 
worden door verschillende van Zijn dienstknechten in de tijd van de opname, vóór de verdrukking: 

45 Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf6, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft 
om hun het voedsel op de juiste tijd te geven?  
46 Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.  
47 Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.  
48 Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg,  
49 en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards,  
50 dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een 
uur dat hij niet weet;  
51 en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal ge-
jammer zijn en tandengeknars. (Mattheüs 24:45-51). 

De juiste houding wordt door de trouwe dienstknechten ingenomen, zij die alles doen met het oog 
op de rekenschap die zij zullen moeten afleggen wanneer hun Heer komt. De ontrouwe dienstknecht 
zegt dat zijn Heer talmt om te komen. Hij vergeet zijn aansprakelijkheid tegenover zijn Heer, begint 
arrogant en gevoelloos tegenover anderen op te treden en wijkt helemaal van Zijn opdrachten af. 
Wanneer Christus Zijn heiligen tijdens de opname vóór de verdrukking komt ophalen, zal Hij hen 
naar Zich toebrengen en hen belonen, zoals we in de gelijkenis van de talenten lezen (Mattheüs 
25:14-30). In andere gedeelten zien we ook duidelijk dat christenen na de opname voor de rechter-
stoel van Christus zullen verschijnen om genadeloon te ontvangen. 

Zijn komst in heerlijkheid 
31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met 
Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.  

 
5 Zichtbaar voor de mensen. 
6 Slaaf of dienstknecht (Gr. doulos). 
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32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zo-
als de herder de schapen van de bokken scheidt. (Mattheüs 25:31-32). 

Zoals we reeds gezien hebben verwijst de komst van de Zoon des mensen in Mattheüs 24:39 naar 
Zijn komst in de lucht voor Zijn heiligen: de opname van de kerk. Zijn komst in Mattheüs 25:317 en 
verder duidt echter op Zijn komst aan het einde van de verdrukking, wanneer al de naties die de 
verdrukking overleefd hebben, voor Hem zullen verschijnen opdat Hij zoals een herder de schapen 
van de bokken afscheidt. Hierna zal Hij zijn duizendjarige rijk van gerechtigheid op aarde vestigen. 
Dit zal dan het gouden tijdperk voor de wereld zijn. 
Wanneer wij dit gedeelte analyseren, zoals we dat zojuist gedaan hebben, zullen wij niets anders 
zien dan dat de opname van de heiligen, de gelovigen in Christus, zal plaatsvinden tijdens de Heer 
Zijn komst vóór de verdrukking. Het is voor enig iemand onmogelijk een andere vertolking te ge-
ven aan dit tekstgedeelte indien hij bereid is om getrouw te blijven aan de boodschap daarvan. Als 
wij echter gedwongen constructies op de woorden van de Heer plaatsen, dan lezen we iets in die 
tekst wat er niet staat. Maar als we de grammatisch-historische methode van exegese volgen, is het 
onafwendbaar dat wij tot de gevolgtrekking zullen komen dat de opname van de kerk vóór de ver-
drukking plaatsvindt. 
 

 

 

Lees over de Opname vóór de Verdrukking ook: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/redenen-voor-opname.pdf 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-voor-verdrukking.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-Newell.pdf 
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7 Vgl. Mattheüs 24:30. 
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