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Gebeurt de Opname  
‘s nachts of overdag? 

M.V. 23-6-2020 

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

 
Volgens de Schrift zullen alle gelovigen bij de Opname in een “ondeelbaar ogenblik” in de tijd ver-
anderd worden: 

1 Korinthiërs 15:51-52: “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, 
maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de 
laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen 
opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden”. 

Over dat tijdstip van de Opname had de Heer eerder het volgende gezegd: 
Lukas 17:34-36: “Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed [= zij slapen] zijn. De één zal 
aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 35 Twee zullen samen malen [= zij malen ’s 
ochtends (bv. om overdag brood te bakken)]. De één zal aangenomen en de ander zal achterge-
laten worden. 36 Twee zullen er op de akker [= zij werken daar overdag] zijn. De één zal aange-
nomen en de ander zal achtergelaten worden”. 

Nu, op grond van deze woorden van de Heer Jezus vragen sommigen zich af of Hij Zijn gemeente 
’s nachts of overdag zal opnemen. Maar de tekst zegt duidelijk dat de Heer zowel ’s nachts als 
overdag komt. Hoe kan dat? Is dat niet in strijd met 1 Korinthiërs waarin staat dat alles op één on-
deelbaar ogenblik in de tijd gebeurt? Zie nu de cartoon: 

 
De aarde ROTEERT als een BOL (“kloot” – Jesaja 40:22, SV), zodat DAG en NACHT TEGELIJK 
in de tijd voorkomen. TEGELIJKERTIJD zijn er mensen aan de dagzijde aan het werk en TEGE-
LIJKERTIJD zijn er mensen in de nachtzijde aan het slapen. Jezus zei dus terecht dat bij Zijn we-
derkomst voor de heiligen sommigen ’s nachts zouden slapen terwijl anderen overdag zouden wer-
ken. 
Deze woorden van de Heer bewijzen bovendien dat de aarde niet plat is! Net zoals God via Jesaja 
40:22 leerde. Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/jesaja40_22.pdf en 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/aarde-plat.pdf . 
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