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Kan iemand die Christus verwerpt vóór de  
Opname gered worden ná de Opname? 

Uit: http://www.middletownbiblechurch.org/proph/Rapt_Qu.pdf  

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

 
Er zijn bijbelleraars die onderwijzen dat zij die niet gered worden vóór de Opname geen hoop meer 
hebben om gered te worden ná de Opname.  

Deze zienswijze is gebaseerd op een fout begrip van 2 Thessalonicenzen 2:10-12:  
“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. 11 En daarom zal God hun een 
krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die 
de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”.  

Zij denken dat deze passage leert dat zij die gered worden tijdens de Verdrukking enkel dezen 
kunnen zijn die nooit het Evangelie hoorden vóór de Opname. 
Maar wat leert deze passage in realiteit? De verzen in 2 Thessalonicenzen 2:10-12 spreken niet over 
mensen die de waarheid afwezen vóór de Opname. Ze refereren naar mensen die de waarheid 
afwijzen tijdens de Verdrukking. Het zijn mensen die willens beslissen de man van de duivel te 
volgen - zie de context van 2 Thessalonicenzen 2:3-91. Dit zijn mensen die de waarheid afwijzen en 
de LEUGEN geloven van de mens der wetteloosheid die geëerd en aanbeden zal worden als God. 
Het zijn dezen die willens ervoor kiezen het merkteken van het beest aan te nemen en deze 
verderfelijke man willen aanbidden. Volgens Openbaring 14:9-11 kunnen zij die het merkteken 
ontvangen niet gered worden. Hun bestemming is de Hel. Dus, tijdens de Verdrukking, zijn zij die 
zich identificeren met de man van de duivel “veroordeeld” (2 Thessalonicenzen 2:12). In die dag zal 
de kwestie erg duidelijk zijn: aanbid God (Openbaring 14:6-7) of aanbid de man van de duivel 
(Openbaring 14:9-11). Iemands keuze zal zijn eeuwige bestemming bepalen. 
Als iemand weigert in Christus te geloven vóór de Opname, is er nog steeds hoop dat hij zich 
overgeeft aan Christus ná de Opname. Zijn eerdere afwijzing is niet finaal en niet fataal. God blijft 
nog steeds in genade uitreiken naar mensen tijdens de Verdrukking. Echter, het is altijd gevaarlijk 
de waarheid af te wijzen, ongeacht wanneer u leeft. De tijd om gered te worden is VANDAAG, niet 
morgen. Als iemand weigert gered te worden vandaag, welke garantie heeft hij dan om gered te 
worden in de toekomst? 
Wanneer iemand weigert zijn vertrouwen te leggen op Christus wanneer het een gemakkelijke tijd 
is (voor velen is er weinig of geen vervolging), waarom zal deze persoon dan bereid zijn op 
Christus te vertrouwen wanneer de tijd erg moeilijk is (er zal een grote verdrukking van gelovigen 
zijn tijdens de Verdrukking). Zij die het Evangelie vandaag afwijzen verkeren in het gevaar het 
Evangelie morgen af te wijzen. De persoon die het Evangelie afwijst vóór de Opname kan best wel 
een van dezen zijn die “de mens van de wetteloosheid” (vers 3 en 8) zal aanbidden tijdens de 
Verdrukking. Zij die ongelovigen zijn vandaag zullen waarschijnlijk de ongelovigen zijn van 
morgen. 
God kan zeker een mens redden die ooit sterk de waarheid verwierp. Denk aan Saulus van Tarsus. 
Denk eraan hoe uzelf ooit de waarheid verwierp voordat u gered werd! Tijdens de Verdrukking zal 
God gewillig dezen redden die zich tot Hem zullen keren. Hetzelfde is waar vandaag:  

 
1 “… 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 wonderen van de leugen, 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in 
hen die verloren gaan …” (2 Thessalonicenzen 2:7b-10a). 
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“Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft 
om voor hen te pleiten” (Hebreeën 7:25). 

De tijd om te geloven is NU: 
“Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!”  
(2 Korinthiërs 6:2). 

Het is nooit veilig zo’n beslissing te vertragen. De tijd om gered te worden is nu, vóór de Opname. 
Jesaja sprak over de plicht van de mens ongeacht in welke dispensatie hij leeft: 

“Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze 
zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de 
HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig” 
(Jesaja 55:6-7). 

 

Lees meer 

o  “Wie kan gered worden na de Opname?”:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wie-kan-gered-worden-na-de-opname.pdf . 

o “De Opname van  de Gemeente”: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm . 

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wie-kan-gered-worden-na-de-opname.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm
mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

