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Een vraag die dikwijls gesteld wordt is of mensen de gelegenheid zullen krijgen om gered te worden na de Opname, indien zij het Evangelie hoorden vóór de Opname. Met andere woorden: kunnen
die mensen die reeds het Evangelie hoorden vóór de Opname nog gered worden in de Verdrukkingstijd?
Vele, nochtans respectabele Bijbelleraren, menen dat het onmogelijk is gered te worden tijdens de
verdrukkingsperiode indien zij het Evangelie gehoord hebben voordat de Opname plaatsvond. Zij
beweren ook dat enkel mensen die het Evangelie nooit hoorden de gelegenheid zullen krijgen om
gered te worden na de Opname. Van de andere kant zijn er ook veel leraars die leren dat dit niet
noodzakelijk het geval is. Zij vinden geen sterk bijbels bewijs ter ondersteuning van de leer dat zij
die het Evangelie hoorden vóór de Opname, en het afgewezen hebben, geen gelegenheid meer zullen krijgen in de verdrukkingsperiode.
Kunnen die mensen die het Evangelie reeds hoorden en het afwezen vóór de Opname nog gered worden in de verdrukkingsperiode?
Velen beweren dat 2 Thessalonicenzen 2:10-12 de waarheid leert dat geen mens die eerder het
Evangelie hoorde en afwees, kan gered worden tijdens de verdrukkingsperiode. Maar wanneer we
deze tekst goed onderzoeken lijkt deze iets anders te leren. Hierna de tekst met wat commentaren.
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 [tijdens de eerste 3,5 jaar van
de zevenjarige verdrukkingsperiode]. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden,
zodat zij de leugen geloven [dat de Antichrist God is], opdat zij allen veroordeeld worden die
de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”.
De Bijbel leert dat God een krachtige dwaling zal zenden in de geest van die mensen die Zijn aanbod van redding halsstarrig afwezen zodat zij de ultieme leugen van de Antichrist zullen geloven,
namelijk zijn godslasterlijke claim dat hij God is (2 Thessalonicenzen 2:4). Maar deze goddelijke
werking van dwaling komt midden in de verdrukkingsperiode wanneer de Antichrist tot zijn
volle macht komt. Tegen het midden van de verdrukkingsperiode grijpt God in en verblindt deze
mensen, wegens hun afwijzing van de waarheid en hun geloof in de leugen van de Antichrist die
beweert God te zijn.1
Velen menen dat de uitdrukking “omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben” (2
Thessalonicenzen 2:10) terugslaat op de dagen vóór de Opname, en dat mensen die de boodschap
van redding reeds hoorden uitgesloten zijn van redding na de Opname. Maar dat is gewoon niet het
geval. Het punt waar geen ommekeer meer mogelijk is komt na de Opname, in de tijd van de
verdrukkingsperiode, de tijd wanneer mensen de leugen van de Antichrist accepteren en zich
aan hem onderwerpen en hem aanbidden, door middel van het aannemen van het merkteken
van het beest.
Openbaring 14:9-10
“En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld
aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken
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Zie: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen” (Jh 5:43). De Antichrist doet zich voor als de universele Christus van alle
geloven en als God.
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van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn
toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het
Lam”.
Denk eraan, de tijdsperiode in deze sectie van de Schrift, verwijst niet naar de dagen vóór de Opname maar op de “dag van de Heer” (2 Thessalonicenzen 2:2). De context verwijst naar “en dan”
(vers 8) en niet nu in de kerkbedeling, de dagen waarin wij leven. Specifieker: het wijst naar het
midden van de verdrukkingsperiode wanneer de Antichrist zijn positie als God opneemt (2 Thessalonicenzen 2:4 - “de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God
vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet”).
Dat is de tijd dat de mensen de leugen van de Antichrist geloven dat hij God is (2 Thessalonicenzen
2:11 - “En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven”). Dit
betekent dat er miljoenen mensen zullen zijn, die 3,5 jaar luisterden naar het evangelie van de
144.000 Joodse evangelisten (Openbaring 7), maar die hun boodschap halsstarrig afwezen. De timing van “omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden”
(2 Thessalonicenzen 2:10) kijkt terug op de eerste 3,5 jaar van de verdrukkingsperiode - niet
de dagen vóór de Opname van de Kerk. Het is gewoon fout de verdrukkingsdagen gelijk te stellen met de dagen vóór de Opname.
George Zeller, in antwoord op hen die leren dat er tijdens de verdrukkingsperiode geen redding kan
zijn van mensen die het Evangelie hoorden vóór de Opname, zegt iets overeenkomstigs:
“Dit is niet echt wat deze verzen betekenen. Deze verzen in 2 Thessalonicenzen 2:10-12 spreken
niet over mensen die de waarheid afwijzen vóór de Opname. Deze verzen spreken over mensen
die de waarheid afwijzen in de tijd van de verdrukking. Dit zijn mensen die willens beslissen de
man van de duivel te volgen (2 Thessalonicenzen 2:3-9). Dit zijn mensen die de waarheid afwijzen en de leugen aannemen (de leugen dat deze man zou aanbeden moeten worden!) Dit zijn
mensen die willens ervoor kiezen het merkteken van het beest te ontvangen en deze man te aanbidden … Tijdens de tijd van de verdrukking zullen zij die zich willens identificeren met de
man van de duivel veroordeeld en verdoemd worden (2 Thessalonicenzen 2:12). Deze verzen
spreken over mensen die de waarheid afwijzen in een tijd dat de boodschap erg duidelijk is: “En
ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat
te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei
met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En
aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft” (Openbaring
14:6-7) ofwel: “En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het
beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan
zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de
drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige
engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die
het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het
merkteken van zijn naam ontvangt” (Openbaring 14:9-11),
http://www.middletownbiblechurch.org/proph/savetrib.htm
Het punt is dit: Omdat de grote meerderheid van mensen, die leven in de eerste 3,5 jaar van de verdrukkingsperiode, halsstarrig niet willen geloven in de ware Christus, kunnen zij niet meer geloven, want God verblindt hen in hun ongeloof overeenkomstig hun keuze van verwerping (2 Thessalonicenzen 2:10).
Romeinen 1:24 zegt:
“Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om
hun lichamen onder elkaar te onteren”
God geeft mensen niet op, maar mensen geven God op! Daarom geeft God mensen over aan hun
lusten, zonden en ongeloof zodat zij exact krijgen wat zij willen. Dit is wat er gebeuren zal met veel
van de mensen die leven in de verdrukkingsperiode, zij die in de eerste 3,5 jaar continu Gods open2

baring, door middel van het getuigenis van de 144.000 Joodse evangelisten en de getuigenissen van
andere mensen die gered werden tijdens deze tijdsperiode, hebben afgewezen.
Efeziërs 4:19 zegt:
“Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven”
Wij moeten concluderen dat een grote menigte mensen heiligen worden tijdens de verdrukkingsperiode (Openbaring 6:9; 7:9-14). Het is interessant op te merken dat de Schrift ons geen besliste
verklaringen geeft dat deze mensen enkel diegenen zijn die het Evangelie nooit hoorden vóór
de Opname. Waar zouden we dat lezen in de Bijbel? Het wordt gewoon maar aangenomen
maar niet geleerd in Gods Woord. Ik geloof dat elke persoon de gelegenheid zal krijgen om gered
te worden tijdens de verdrukkingsperiode: elke persoon wiens hart niet verhard is tot het punt
dat er geen terugkeer meer mogelijk is en wier ogen de Heer niet judicieel verblind heeft wegens
hun verharding.
Openbaring 7:9-14 geeft verslag van deze woorden over redding in de verdrukkingsperiode:
“Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen,
volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de
troon zit, en van het Lam! 11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier
dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 12 en
zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en
de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn
zij vandaan gekomen? 14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen
zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze
hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam”.
Deze grote menigte van heidense mensen zijn zij die gereageerd hebben op het Joodse getuigenis
doorheen de zevenjarige verdrukkingsperiode en die tot Christus gekomen zijn. Velen zullen gemarteld worden in die periode.
Nu, het lijkt onmogelijk je in te beelden dat deze heidenen in verafgelegen landen, die zogezegd nooit het Evangelie hoorden2 vóór de Opname, slechts de enigen zouden zijn die behoren
tot die “grote menigte” die gered wordt. Niets in de tekst zegt ons dit. De tekst zegt louter dat het
mensen zullen zijn uit alle naties, volken, stammen en talen - zelfs in de landen van de Westen zal
het Evangelie gepredikt worden.
In al de Schriftuurlijke referenties naar heiligen die gered worden doorheen de verdrukkingsperiode, wordt er geen notie gegeven dat zij enkel die mensen zijn die het Evangelie
nooit gehoord hebben vóór de Opname. Het zou onrealistisch zijn te zeggen dat enkel heidense
stammen die nooit met het Evangelie bereikt zijn begrepen moeten worden in deze “grote menigte”
die tot Christus komt. Eerlijk gezegd, vele van deze heidense volken, zoals wij ze noemen, zijn
vandaag zo heidens, met hun aardse dierenaanbidding en paganistische geloofssystemen, dat men
zich moet afvragen hoevelen zullen responderen op het Evangelie, zelfs in de toekomstige verdruk2

Er wordt in de Schrift niet gesproken over een categorie mensen “die het evangelie nooit gehoord hebben”.
God heeft immers in alle eeuwen van het kerktijdperk de mensen gezocht die tot bekering moeten komen,
zonder te falen. God heeft zelfs de woonplaats van alle volkeren zo geschikt, met de bedoeling juist dat zij
het evangelie zouden horen en aanvaarden: Handelingen 17:26-27! Iedereen die moet gered worden, wordt
ook gered, in alle eeuwen, zonder voorbijzien van een categorie “die het evangelie nooit gehoord heeft”. God
heeft in alle eeuwen Zijn volmaakte voorzieningen getroffen. In de verdrukkingsperiode wordt daarom geen
onderscheid gemaakt tussen mensen “die het evangelie tevoren nooit gehoord hebben”, en mensen die het
tevoren wel gehoord hebben. Bij de Opname is de Kerk voltallig, en er moeten geen mensen meer gezocht
worden “die het evangelie niet hoorden”. De 70ste jaarweek is een nieuwe fase waarin mensen moeten gered
worden, en die een andere bestemming krijgen dan de Kerk. In deze fase gaat het evangelie uit naar alle
mensen, zonder onderscheid. Er zal ook een ander evangelie gepredikt worden dan dat wat door de kerk
wordt gepredikt. Zie verder voetnoot 4.
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king! Velen van hen, zijn zoals de heidense afgodendienaren, zoals aangegeven in Romeinen 1:22243
Al wat wij weten is dat een grote menigte mensen zullen reageren op het Evangelie, over de hele
wereld. En er zijn geen harde Schriftuurlijke bewijzen opgegeven die aantonen dat deze mensen
enkel die volkeren zijn die het Evangelie nooit gehoord hebben vóór de Opname. Wij weten enkel
dat vele mensen zullen reageren doordat zij getroffen worden door de gebeurtenissen die de opname
van de kerk omringen én de opleving van de prediking over en de gebeurtenissen in die tijd.
Joël 2:32 zegt over deze verdrukkingstijd:
“Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft,
namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal”
Paulus gebruikt deze tekst in Romeinen 10:13:
“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden”.
Kortom, het aanbod van redding zal zich uitstrekken tot alle mensen doorheen de Verdrukkingsperiode zoals het zich ook zal uitstrekken tot het Joodse volk. Er zal dan een evangelieverkondiging
zijn doorheen alle naties tijdens de verdrukkingsperiode:
“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een
getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14).
Laten we niet onze eigen leer toevoegen aan de woorden van Romeinen 10:13, door te zeggen:
“Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen die niet voordien de evangelieboodschap
heeft afgewezen of niet eerder heeft gehoord dan de Opname”. Dit is toevoegen aan de Schrift, toevoegen aan wat God echt heeft gezegd en leert in Zijn Woord. Tijdens de verdrukkingsperiode zal
een “grote menigte” reageren op de boodschap van het Evangelie, terwijl, terzelfdertijd miljoenen
hun harten zullen verharden.
We moeten ons ook herinneren dat een engel-boodschapper het “eeuwige Evangelie”4 predikt
tot de hele wereld tijdens de Verdrukking (Openbaring 14:6). Daarom is het redelijk aan te nemen dat in die tijd de hele wereld dit Evangelie zal horen, en zij zullen nog steeds de gelegenheid
hebben te responderen, en tot bekering te komen, voordat zij het merkteken van de Antichrist zullen
ontvangen (Openbaring 14:9-11).

3

Romeinen 1:22-24: “Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels
en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven
aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren”.
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Het “eeuwig evangelie” is het evangelie dat vanaf het begin bestaan heeft, sinds de zondeval. De mens
heeft vanaf het begin altijd een minimum hoeveelheid kennis van God kunnen hebben; Rm 1:19v (vgl. ook
2:5-15) laat zien dat de mens God als zijn Schepper kent, en Hem dus ook als zodanig hoort te eren. In een
tijd waarin van God nog nauwelijks sprake is, herinnert dit eeuwig evangelie eraan dat er in de hemel een
Schepper en Heer van alle dingen bestaat. God zal zijn genade tonen aan allen die weigeren voor de afgoden
te buigen. In zijn genade zal God in deze moeilijke periode verlangen dat men Hem tenminste als Schepper
erkent. In deze uitzonderlijke periode zal het niemand kwalijk genomen worden dat hij het evangelie in
Christus nooit gehoord heeft, maar het zal iedereen kwalijk genomen worden dat hij God niet als zijn Schepper heeft vereerd.
Het is van belang de verschillende “evangeliën” te onderscheiden. Het evangelie van behoudenis op grond
van geloof in Christus (Rm 1:16; 1Ko 14:1-4; Ef 1:13) kon pas gepredikt worden na het volbrachte werk van
Christus en kan daarom geen eeuwig evangelie genoemd worden. Het “evangelie van het koninkrijk” (Mt
24:14) werd pas door de gekomen Koning gepredikt (Mt 4:23; 9:35) en zal nieuwe actualiteit krijgen na de
opname van de Gemeente wanneer de bekeerde Joden dit evangelie zullen uitdragen (Mt 24:14). Maar een
“eeuwige evangelie” heeft in élke bedeling gegolden, vanaf de zondeval (Gn 3:15! vgl. Hand 14:15), al krijgt
het bijzondere actualiteit wanneer “de ure van Zijn oordeel” (Op 14:7) nadert. Deze verkondiging is een
“evangelie”, een goede boodschap, in die zin dat al wie de Schepper vreest en de afgoderij van het beest zal
weerstaan het Vrederijk zal mogen binnengaan.
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Uiteraard zeggen sommigen dat indien wij mensen, die eerder het Evangelie al hoorden, leren dat
zij kunnen gered worden tijdens de verdrukkingsperiode, dat dit dan betekent dat deze mensen een
tweede kans wordt gegeven. Ja, hen wordt een tweede kans gegeven als zij nog in leven zijn. God
geeft mensen in feite veel kansen om gered te worden terwijl zij nog in leven zijn. De valse leer met
betrekking tot een tweede kans heeft te maken met een kans om gered te worden nadat je gestorven
bent. Geen mens kan gered worden nadat hij gestorven is (Hebreeën 9:27). Er is niet zoiets als een
tweede kans om gered te worden nadat je gestorven bent. Maar er is een tweede kans en talloze
kansen om gered te worden totdat God iemand overgeeft aan zijn eigen boosheid, hardheid en weigering te geloven.
De kwestie van redding na de Opname is niet een kwestie van horen maar veeleer een kwestie
van hartestoestand. Het is niet een kwestie van wanneer iemand het Evangelie hoorde, maar hoe
zijn hart is in de jaren volgend op de Opname. Hoe hard iemands hart is zal bepalen wat zijn respons zal zijn op de leugen van de Antichrist dat hij God is. Als iemands hart voorbij het punt is gegaan waarop geen ommekeer meer mogelijk is (“ongevoelig als ze zijn geworden” - Efeziërs 4:19)
zal God hen rechtens verblinden en zij zullen verdoemd worden. Laten we ons vers nog eens herhalen:
2 Thessalonicenzen 2:10-11
“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 [tijdens de eerste 3,5 jaar van de
verdrukkingsperiode]. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven [dat de Antichrist God is]”.
Sommige mensen denken dat zij voor redding kunnen wachten tot de kerk opgenomen is, om dan te
beslissen, maar dat is geen garantie. Het kan zijn dat je nooit gered wordt na de Opname als je
hart in de huidige tijd in een toestand tegen God is. Mensen gaan meestal door op hun weg van
rebellie tegen God wegens hun liefde voor de duisternis (Johannes 3:19) en hun falen om de waarheid te ontvangen (2 Thessalonicenzen 2:10; Openbaring 16:9). Dit zal dan ook gebeuren tijdens de
verdrukkingsperiode. Niettemin zullen ook vele harten verzacht worden.
Daniël 12:10 spreekt over de verdrukkingsperiode en zegt:
“Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen”.
Hier is dus de conclusie. Vele mensen die boos zijn zullen doorgaan in hun boosheid tijdens de verdrukkingstijd, maar “velen” zullen “gereinigd” worden door de verdienste van Christus’ gerechtigheid en zij zullen opkomen voor Hem in deze verschrikkelijke tijd. Er zal een menigte van mensen
zijn die hun harten niet compleet verhard hebben vóór de Opname of tijdens de toekomstige
verdrukkingstijd.
De Schrift lijkt deze waarheid uit te drukken. Tegen het midden van de verdrukkingsperiode, als
de Antichrist zijn bewering doet God te zijn (2 Thessalonicenzen 2:4), zullen zij die hun hart
consistent verhard hebben, Gods gezonden werking van dwaling ondergaan en de leugen van
de Antichrist geloven (2 Thessalonicenzen 2:10-11). Zij zullen weigeren te geloven niettegenstaande het eerdere getuigenis van de heiligen (Openbaring 6:9-11; 13:7; en de 144.000 Joodse getuigen van Openbaring 7), de engel-boodschapper (Openbaring 14:6-7), en de boodschap van de
twee getuigen (Openbaring 11:1-6). Zij die weigeren te geloven zullen het merkteken van het beest
ontvangen en de grens overschrijden waar geen ommekeer meer mogelijk is (Openbaring 14:911).Vóór deze tijd zullen zij de gelegenheid gehad hebben om gered te worden, zoals de vele anderen die reeds tot geloof gekomen zijn maar die als martelaren stierven (Openbaring 6:9; 7:14)
De les is deze: herhaaldelijk Gods roep en boodschap in je hart negeren leidt tot een ongevoelig
hart, ongeacht wanneer je leeft. Het maakt niet uit of een persoon leeft in de dagen vóór de Opname
van de kerk (1 Timotheüs 4:2), of tijdens de verdrukkingstijd na de Opname (2 Thessalonicenzen
2:10-11).
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De volgende verzen herinneren ons van het belang om te reageren op de Evangelieboodschap terwijl dit nog op onze harten gedrukt wordt:
Jezus zei in Johannes 12:36:
“Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn”
Jesaja 55:6 zegt:
“Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is”
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