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De opname van de Gemeente 
 
De opname van de Gemeente. Een grote groep Christenen heeft daar nog nooit van 
gehoord. Als ik weleens praat over het komend Koninkrijk van de Heere Jezus Christus hier 
op aarde, of over de opname van de Gemeente, dan kijkt men mij aan alsof ze water zien 
branden. Net zoals ikzelf ook helemaal in shock was, toen ik dit allemaal voor het eerst 
hoorde. Maar na Bijbelstudie is er voor mij niks vreemds meer aan. Het is namelijk 
Waarheid. Gewoon omdat het te lezen is in Zijn Woord. Het is Waarheid, ook al gaat het ons 
beperkte verstand te boven.  
 
Lukas 1 
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
 
Lukas 18 
27 En Hij zeide: De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. 
 
Ontkenning 
 
De opname van de Gemeente wordt nogal eens ontkend. Oók door Christenen en theologen. 
Maar met deze beknopte, samengestelde, studie over dit onderwerp hoop ik dat meer 
gelovigen zullen gaan beseffen dat de opname van de Gemeente, toch écht het volgende 
agendapunt van de Heere is. En de Heere Zélf wil dat wij kennis hierover krijgen. 
 
Johannes 16 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de 
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
 
Kolossenzen 1 
9b dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn Wil, in alle wijsheid en geestelijk 
verstand;  
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede 
werken vrucht dragende, en wassende (=groeiend) in de kennis van God; 
11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid 
en lankmoedigheid, met blijdschap;  
 
Thessalonica 
 
Paulus predikte het Evangelie in Thessalonica. Er was daar toen nog geen Christen-
gemeente. Meteen de eerste keer had Paulus het daar over de opname van de Gemeente, 
en de Wederkomst van Christus hier op aarde. Hij had het daar over de Openbaring van 
Christus’ Koninkrijk. Dit is te lezen in de Thessalonicenzen-brieven. 
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Bemoediging 
 
Blijkbaar hadden de Thessalonicenzen vragen omtrent gestorven broeders en zusters. Paulus 
zegt dat zij niet, zoals de ongelovigen, bedroefd hoeven te zijn. Voor ongelovigen is het na 
dit leven afgelopen. Maar zij die in Christus ontslapen zijn, leven na hun dood gewoon 
verder. Zij zijn dan bij de Heere. Paulus wil de mensen van Thessalonica bemoedigen en 
troosten. Hij vertelt hen dat hun overleden broeders en zusters straks met hen verder zullen 
leven. Zij zullen tesamen met hen worden ‘opgenomen in de wolken’.  
 
Opgenomen worden in de wolken 
 
1 Thessalonicenzen 4 
13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat 
gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, 
die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen 
tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
 
1 Thessalonicenzen 4 
13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn 
(=gestorven zijn), opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die géén hoop hebben. 
(hoop is in de Statenvertaling ‘een zekere toekomstverwachting’) 
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, 
die ontslapen zijn in Jezus (=gelovigen), weder brengen met Hem. 
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen 
tot de toekomst (=wederkomst) des Heeren, niet zullen voorkomen (=voorgaan) degenen, die 
ontslapen zijn. 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan (alle 
gestorven gelovigen van ná Zijn Opstanding, zullen als eerste opstaan) 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn (= de gelovigen die op het moment van de 
opname nog leven), zullen te zamen met hen (de gestorven gelovigen) opgenomen worden 
(de juiste vertaling uit het Grieks is; met kracht worden weggenomen oftewel weggerukt, 
zie Openbaring 12;5) in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd 
met den Heere wezen. 
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
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Opgenomen worden in de wolken 
 
De ‘opname van de Gemeente’ vinden we niet letterlijk terug in de Bijbel. De woorden uit 
Thessalonicenzen vier; ‘opgenomen worden in de wolken’, hebben geleid tot die 
uitdrukking. Er staat dat degenen die al gestorven zijn, dan levend gemaakt zullen worden, 
en een ander lichaam krijgen. Net zoals de op dat moment nog levende gelovigen. Dit 
bederfelijke lichaam kan natuurlijk niet opgenomen worden in de Hemel. Wij hebben een 
ander lichaam nodig.  
 
Een ander lichaam 
 
Degenen die op dat moment nog leven, zullen op ‘een punt des tijds’ door de Heere 
veranderd worden. Het verderfelijke heeft dan het onverderfelijke aangedaan. Het sterfelijke 
heeft dan het onsterfelijke aangedaan. Hij zal ons veranderen zodat ons lichaam 
‘gelijkvormig is naar Zijn Verheerlijkt Lichaam’. Bij de opname van de Gemeente hebben wij 
allemaal een geestelijk lichaam. 
 
1 Korinthe 15 
50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en 
de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 
51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden; 
52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en 
de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 
53 Want dit verderfelijke (stoffelijke) moet onverderfelijkheid (niet aan verderf onderhevig) 
aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: 
De dood is verslonden tot overwinning. 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus; 
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn 
heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. 
 
Ontslapen 
 
Het sterven van gelovigen is een tijdelijke aangelegenheid. Het is geen eeuwige dood. De 
Heere Jezus noemde het sterven van Lazarus ‘slapen‘. In de Bijbel wordt ook wel het woord 
‘ontslapen’, gebruikt. Hierin zit het woord ‘slapen’. Bij slapen ben je in diepe rust, maar 
daarna word je weer wakker. Ontslapen betekent dat je tijdelijk dood bent, maar dat je 
daarna weer opgewekt zult worden. ‘Rust zacht’ staat regelmatig bij rouwadvertenties. 
Iemand die gelooft, zal niet sterven.  
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Johannes 11 
11 Dit sprak Hij; en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, 
om hem uit den slaap op te wekken. 
12 Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. 
13 Doch Jezus had gesproken van zijn dood; maar zij meenden, dat Hij sprak van de rust des 
slaaps. 
14 Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven. 
-- 
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al 
ware hij ook gestorven; 
26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij 
dat? 
 
En als wij sterven vóór de opname van de Gemeente? 
 
Als wij sterven vóór de opname van de Gemeente, dan zullen wij onze ogen opendoen in de 
Hemel. Wij hebben dan geen sterfelijk lichaam meer, geen ziekten en geen kwalen, geen 
verdriet of dood meer. Maar we hebben dan nog geen onvergankelijk, verheerlijkt lichaam. 
Dat komt bij de opname van de Gemeente. En hoe die ‘tijdelijke periode’ ook zijn mag, 
Paulus zegt dat het beter is om bij de Heere in te wonen!  
 
Filippensen 1 
21 Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. 
22 Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. 
23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden  
(=losgemaakt van het leven) en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. 
24 Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil. 
 
Het ware leven begint stráks 
 
1 Thessalonicenzen 4 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 
 
Het ware leven begint dus pas ná onze dood, want dan zijn we bij de Heere. Hier op aarde 
lopen wij slechts stage.(zie ook de studie ‘stage lopen’). We zien er nog niet echt naar uit, 
maar Paulus zegt dat het bij de Heere verreweg de béste plaats is. Bij Christus aan de 
Rechterhand van God. Omdat de Gemeente, op dit moment, nog niet voltallig is, worden 
degenen die gestorven zijn, straks aan de dan nog levende gelovigen toegevoegd. 
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De dood is voor ons geen bedreiging 
 
1 Thessalonicenzen 4 
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, 
die ontslapen zijn, door in Jezus, weder brengen met Hem. 
 
Christus is de Eerste die uit de dood is opgestaan. En als wij dit geloven, dan zal God ons, 
wanneer wij dood gaan, met Christus samenbrengen. Gelovigen hebben dus deel aan de 
Opstanding van Christus. Wij zijn mét Hem gestorven, en mét Hem mee opgestaan. De dood 
is voor ons dus geen eeuwige bedreiging.  
 
Romeinen 6 
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt (=gedrenkt) zijn, wij in Zijn 
dood gedoopt (=gedrenkt) zijn? 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Volgorde bij de opname 
 
1 Thessalonicenzen 4 
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen 
tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin 
Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 
 
Het is de Heere Zelf Die roept, met de stem des archangels. Wie is die archangel? Dat is de 
Heere Zélf! Aartsengel betekent de ‘Overste van alle engelen’. De Bazuin van God zal klinken. 
Er is een bepaalde volgorde, als de Bazuin van God klinkt.  En de bazuin staat in de Bijbel 
altijd voor het verzamelen van een groep mensen. Dus als die Bazuin klinkt, zullen de 
gestorven gelovigen eerst opstaan. Zij gaan dus vóór degenen die nog levend zijn ten tijde 
van de opname. En waar zijn de gestorven gelovigen nu eigenlijk? Nou, die zijn bij de Heere. 
Die zijn in de Hemel, zegt Hebreeën twaalf. Ze maken deel uit van de Gemeente. 
 
Hebreeën 12 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen (=de overleden gelovigen); 
 
De graven gaan open 
 
Johannes 5 
28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn 
stem zullen horen; 
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29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben (=gelovig), tot de opstanding des levens, 
en die het kwade gedaan hebben (ongelovig), tot de opstanding der verdoemenis. 
 
De Heere Jezus heeft gezegd dat de graven open zullen gaan. Ook al is er dan van de meeste 
lichamen nog weinig over. Is dit dan noodzakelijk voor de overledenen? Nee, dit is niet 
noodzakelijk, het is een teken van Gods Kracht. Zijn Opstandingskracht. Dus als manifestatie 
worden de graven geopend en leeggemaakt. Ditzelfde gebeurde ook bij Zijn Opstanding 
 
Mattheüs 27 
50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. 
51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de 
aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. 
52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen (=gelovigen. Heiligen is 
bekwaam maken om de Heere te kunnen dienen), die ontslapen waren, werden opgewekt; 
53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en 
zijn velen verschenen. 
 
We zullen allemaal veranderd worden 
 
1 Thessalonicenzen 4 
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in 
de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 
 
Daarna worden wij, de nog levende gelovigen, met kracht weggerukt, de Heere tegemoet. 
Wat er precies met ons gebeurt staat hier niet in Thessalonicenzen. Daarvoor moeten we in 
de eerste Korinthebrief gaan lezen! Daar staat dat we, in een split second, allemaal 
veranderd zullen worden. Het sterfelijke zal het onsterfelijke aandoen. Dat zal een grote 
verandering zijn voor ons!  
 
1 Korinthe 15 
51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 
veranderd worden; 
52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en 
de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid aandoen. 
54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke 
zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: 
De dood is verslonden tot overwinning. 
 
Wanneer vindt de opname van de Gemeente plaats? 
 
1 Thessalonicenzen 4 
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren (=Gods Woord), dat wij, die levend 
overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen 
zijn. 
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Uit bovenstaand vers blijkt wanneer de opname zal plaatsvinden. Er staat namelijk ‘de 
toekomst des Heeren’. Het woord ‘toekomst’ is de vertaling van het Griekse woord 
‘parousia’. En parousia betekent ‘lichamelijke aanwezigheid, oftewel ‘tegenwoordigheid’. 
Dus wanneer de Heere Jezus Christus terugkomt op aarde, zullen wij hem tegemoet gaan in 
de lucht. Toekomst betekent dus Wederkomst. 
 
Niet begrepen 
 
In de meeste kerken vertelt men niks over dit terugkomen van Christus. In de kerken ziet 
men de Wederkomst van Christus aan het einde van de Heilshistorie. Dus als deze Hemel en 
aarde gaan verdwijnen. Dan komt Christus terug, en worden alle doden opgewekt, en die 
dan nog leven, zullen veranderd worden. Zo verklaren zij dit Schriftgedeelte. Zo komen zij 
niet tot de conclusie van een opname van de Gemeente. Zij zien de Gemeente als één geheel 
vanaf Adam tot de Jongste Dag. Zij kennen niet het onderscheid van Gemeente, Israël en de 
Volkeren. Een groot deel van kerkelijk Nederland ziet dus de Jongste Dag, de Grote Witte 
Troon, als de Wederkomst van de Heere. Als het eerste moment waarop de Heere Zich weer 
zal laten zien. Maar dit is niet wat er staat in de Bijbel. Lees het maar goed na! 
 
De Heere heeft een nieuwe Schepping gemaakt 
 
De meeste kerkelijke instituten prediken geen Wederkomst op aarde. Zij gaan ervan uit dat 
zijzelf, de kerk, het geopenbaard Koninkrijk zijn. Zij bouwen en werken zélf aan een 
koninkrijk hier op aarde. En de kerk roept ook de gelovigen op om mee te bouwen aan dat 
koninkrijk. Helaas beseffen zij niet dat zij werken aan een oude Schepping. En die oude 
Schepping is dood, sinds het sterven van de Heere Jezus. Die oude Schepping zal straks dan 
ook in haar geheel verdwijnen. Er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het 
vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
Nutteloze werken 
 
De Satan vindt dit nutteloze werken van gelovigen gewéldig! Hij heeft dit véél liever dan dat 
de gelovigen zich in dienst stellen van de Heere en Zijn Lichaam. God rekent niet meer naar 
de oude Schepping. De oude Schepping is dood voor Hem. Net zoals ieders oude mens. De 
Heere Jezus Christus is, in Zijn Opstanding, immers Eersteling van een nieuwe Schepping. En 
in Hém zijn ook wij eerstelingen. In Hem zijn ook wij nieuwe schepselen. De oude mens is 
gekruisigd met de Heere Jezus. 
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Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
 
Welke gebeurtenissen zullen dus plaatsvinden bij de Wederkomst van Christus? 
 
Wat staat er nu precies te gebeuren bij de toekomst van Christus? Er zijn gelovigen die 
ontslapen zijn, en dan opgewekt worden, en lichamelijk veranderd worden. En de nog 
levende gelovigen zullen óók veranderd worden. Allemaal krijgen zij een onsterfelijk lichaam. 
En sámen zullen zij de Heere tegemoet gaan in lucht, in de wolken. Zij worden opgenomen.  
 
Waarom doet Hij niets? 
 
De Heere doet momenteel van alles, maar wel in het verborgene. Wij zien Hem niet. Op dit 
moment, vanaf Zijn Opstanding, is Hij Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Hij is in het 
Binnenste Heiligdom, de Hemel der Hemelen, tot verzoening van Zijn Volk; de Gemeente. Hij 
maakt ons ‘volkomelijk zalig’. Hij verzoent onze zonden bij God. Hij maakt ons bekwaam voor 
dienstwerk aan de Levende God. Hij is momenteel Middelaar tussen God en de mensen. Hij 
verzamelt Zich een volk voor Zijn Naam. Hij rechtvaardigt ons tot aan de opname van de 
Gemeente. Daarna is dit niet meer nodig, want dat zijn wij die ene ‘Volkomen Man’ (Christus 
en Zijn Lichaam) waar nooit meer iets aan zal ontbreken.  
 
Handelingen 15 
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen (= niet-Joden)heeft bezocht, om uit hen 
een volk (=de Gemeente) aan te nemen door Zijn Naam. 
15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 
16 Na dezen (na de opname van de Gemeente) zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de 
tabernakel van David, die vervallen is,(het Joodse Volk)) en hetgeen daarvan verbroken is, 
weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. 
 
Efeze 4 
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot één volkomen Man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 
 
Volgorde 
 
Momenteel is de Heere dus verborgen, Hij is afwezig. Maar wie zal Hem als eerste 
ontmoeten? Dat is de Gemeente. Bij de opname. In de lucht. Dáárna komt Christus terug 
voor Israël. Hij zal dan Zijn Voeten zetten op de Olijfberg. Op aarde. En dáárna zal Hij Zich 
vertonen in deze wereld aan de volkeren, als de Koning der Koningen. Hij zal zitten op Zijn 
Troon. (zie ook de studie ‘Het eeuwige Koninkrijk’) 
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Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 
het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het 
westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het 
noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. 
 
Openbaring 6 
15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de 
machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in 
de steenrotsen der bergen; 
16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het 
aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. 
17 Want de grote dag Zijns toorns (oordeel) is gekomen, en wie kan bestaan? 
 
Toekomst des Heeren 
 
1 Thessalonicenzen 2 
19 Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor 
onzen Heere Jezus Christus in Zijn toekomst? (=Wederkomst) 
20 Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. 
 
Paulus heeft het Evangelie gepredikt in Thessalonica, en de inwoners zijn tot geloof 
gekomen. Paulus zal daarvoor beloond worden. De Thessalonicenzen zijn de vrucht van het 
werk, wat God kon doen, door Paulus. En wanneer zal blijken wat dit heeft opgebracht? In 
Zijn toekomst, staat hierboven. Dus bij Zijn Wederkomst zal geopenbaard worden hoeveel 
Loon (=Kroon) er verdiend is. Naar de mate waarin wij de Heere, in en door ons, hebben 
laten werken, naar díe mate zullen wij Loon ontvangen. En dat ‘uitbetalen’ gebeurt dus bij 
Zijn Wederkomst. Bij de opname van de Gemeente.  
 
2 Johannes 1 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar 
een vol loon (=beloning oftewel bekroning) mogen ontvangen. 
9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de 
leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 
 
Dag van de Heere Jezus 
 
2 Korinthe 1 
14 Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze 
zijt, in den dag van den Heere Jezus. 
 
Hetzelfde schrijft Paulus aan de Korinthiërs. Maar hier gebruikt hij een ander woord dan ‘zijn 
toekomst’. Hier zegt Paulus dat zij zijn roem (=Loon, Kroon) zijn op de dag van den Heere 
Jezus. Deze twee benamingen betekenen dus hetzelfde! Allebei staan zij voor de 
Wederkomst van Christus.  
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Den dag van Christus 
 
Filippensen 2 
15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het 
midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld; 
16 (en hóe schijnen zij dan?)...Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen 
den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid. 
 
Paulus heeft de Heere door zich laten werken bij de Filippensen, en het heeft vrucht 
opgebracht. Paulus zegt dat de Filippensen zó leven tot eer van God, dat het hem tot roem 
(Loon, Kroon) is op den dag van Christus.  
 
Den dag van onze Heere Jezus Christus 
 
1 Korinthe 1 
7 Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring (=verschijning) van 
onzen Heere Jezus Christus. 
8 Welke God u ook zal bevestigen (bewaren) tot het einde toe (het einde van ons, de 
Gemeente) , om onstraffelijk (zonder vlek of rimpel ; volkomen rein) te zijn in den dag van 
onzen Heere Jezus Christus. 
 
Hier gebruikt Paulus dezelfde term, maar dan in een uitgebreidenere vorm. Het gaat hier 
over dezelfde gelegenheid, namelijk Zijn Wederkomst, de opname van de Gemeente. Dus nu 
hebben we vier benamingen in de Bijbel gevonden voor ‘de opname van de Gemeente’. De 
Toekomst des Heeren, de dag van de Heere Jezus, den dag van Christus, en den dag van onze 
Heere Jezus Christus.  
 
Verschillende groepen op verschillende tijden  
 
De Openbaring van de Heere Jezus Christus is niet één moment, maar een periode. De Heere 
houdt Zich nu verborgen, maar Hij zal Zich als eerste openbaren aan ons, de Gemeente. 
Christus zal neerdalen uit de Hemel. Wij gaan de Heere tegemoet, en de Heere gaat ons 
tegemoet. We ontmoeten elkaar in de lucht, in de wolken. Bij deze gelegenheid komt Hij dus 
niet op aarde. Maar de Heere verschijnt op een andere manier aan het gelovig overblijfsel 
van Israël.  
 
Hij zal Zijn Voeten zetten op de Olijfberg 
 
Zeven jaar later, aan het einde van de zeventigste Jaarweek, zal Hij Zijn Voeten zetten op de 
Olijfberg. (zie ook de studie ’de zeventigste Jaarweek’) Dan zal een gelovig overblijfsel van 
het Joodse Volk ‘zien wij zij doorstoken heeft’. Hij openbaart Zich daarna ook aan de overige 
volkeren, als Hij zal zitten op de ‘Troon Zijner Heerlijkheid’. De volken zullen dan geoordeeld 
worden. (zie ook de studie Mattheüs 25). Dit zijn dus drie verschillende groepen die aan de 
verschijning, oftewel de openbaring, van Christus deel zullen krijgen. 
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Openbaring 1 
7 Ziet, Hij komt met de wolken (op de Olijfberg) en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die 
Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde (=alle stammen van Israël)zullen over 
Hem rouw bedrijven; ja, amen. 
 
Mattheüs 25 
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen 
met Hem (=de Gemeente, Zijn Lichaam), dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 
32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, 
gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 
 
De oogst 
 

           Oogsten is het volgroeide gewas van het veld afhalen. Oogsten is het maaien, het  
            binnenhalen van het graan. Volgens de Bijbel bestaat ‘de  Oogst’ uit vier verschillende  
            perioden. Deze verschillende stadia staan voor de volgorde van ‘vergaderd worden’ van  
            gelovigen door God. 
 

Eerstelingen Garf                   =  Opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus Christus   
Eerstelingen van de Oogst   =  het vergaderen van de gelovigen in Christus in onze 
                                                      Bedeling = Gemeente 
De Oogst                                  =  het vergaderen van de gelovigen uit het Volk Israël  
De nalezing van de Oogst     =  het vergaderen van de gelovigen uit de Heidenen (niet Joden)  
   
Kroon                                                                                                                                            
 
2 Timotheüs 4 
7 Ik (Paulus) heb den goeden strijd gestreden (De strijd des levens om het geloof te 
behouden, en vast te houden aan het Woord) , ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof 
behouden;  
8 Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de 
rechtvaardige Rechter, in dien dag (= de dag van Zijn Verschijning aan de Gemeente= de 
opname van de Gemeente) geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn 
verschijning liefgehad hebben.(Bijbels liefhebben, is dienen) 
 
Een kroon staat voor heerschappij en koningsschap. Voor Paulus is er een Kroon weggelegd, 
bij de Wederkomst van Christus. En voor ons? Nou, dit geldt net zo goed ook voor ons! Dat 
staat hierboven in de tweede Brief van Timotheüs. Een Kroon, als bekroning en beloning 
voor een leven uit geloof in Christus. Door verzoekingen te weerstaan, en de Heere en Zijn 
Woord trouw te blijven. Op die manier kan de Heere Zijn Werk in en door ons volbrengen. 
Dit kan natuurlijk alleen de nieuwe mens in Christus. Wij zouden de nieuwe mens aandoen 
voor vruchtbare werken. 
 
Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij 
de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 
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Efeze 4 
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens (het 
vlees, de natuurlijke mens), die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens (de wedergeboren mens, de Heilige Geest Die in ons hart 
woont) aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. 
 
Heerlijkheid 
 
Titus 2 
13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en 
onzen Zaligmaker Jezus Christus; 
14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 
ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen (= de Gemeente, Zijn Lichaam), 
ijverig in goede werken.(=vruchtbare werken, werken tbv de Heere en Zijn Lichaam) 
 
Bij Zijn Wederkomst, bij de opname van de Gemeente, zullen wij Heerlijkheid ontvangen. Dit 
is een ander woord voor Kroon en Loon, maar betekent hetzelfde.  
 
Pand 
 
2 Timotheüs 1 
11 Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen; 
12 Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd; want ik weet, 
Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, 
te bewaren tot dien dag. (=de dag van de Rechterstoel van Christus, de opname van de 
Gemeente) 
13 Houd het voorbeeld der gezonde woorden (Woorden van God), die gij van mij gehoord 
hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is. 
14 Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont. 
 
Het Pand is hier een ander woord voor Kroon, Loon, en Heerlijkheid. Als wij de Heere Jezus 
Christus willen volgen, gedurende onze tijd hier op aarde, zal Hij het Pand voor ons bewaren. 
Tot aan de dag van de opname van de Gemeente. Op die dag wordt de balans opgemaakt.  
 
De Rechterstoel van Christus 
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat 
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij 
goed, hetzij kwaad. 
11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode 
openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. 
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De Heere Jezus Christus is Rechter over levenden en doden. Maar we worden niet allemaal 
op hetzelfde moment beoordeeld door de Rechter. De Rechterstoel van Christus is hetzelfde 
moment als de opname van de Gemeente. Als je de Bijbel nauwkeurig bestudeert, blijkt dus 
dat we niet allemaal tegelijk verschijnen voor de grote Witte Troon. De Gemeente is de 
eerste groep die beoordeeld wordt, na zeven jaar volgt het gelovig overblijfsel van Israël, en 
dan na drieëndertig jaar volgt het gelovig overblijfsel van de volkeren. 
 
Waar worden de verschillende groepen geoordeeld? 
 
De Gemeente wordt beoordeeld in de Hemel, als wij Christus tegemoet gaan. Israël wordt 
beoordeeld hier op aarde (zie ook de studie ‘De zeventigste Jaarweek’), in Petra. En de 
volkeren op aarde, worden beoordeeld in Jeruzalem. Het oordeel van de doden, is bij de 
grote Witte Troon. (zie de studie ‘Wat is de Hemel?’) Ongelovige mensen die zeggen ‘dat er 
hierna niks meer is’, zullen op hun neus kijken…  
 
 
 

 
 
Ik kom haastelijk 
 
Openbaring 3 
10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure 
der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde 
wonen. 
11 Zie, Ik kom haastelijk (zonder uitstel); houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 
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De Heere spreekt hier over Zijn Wederkomst. Wij kunnen de Heere spoedig verwachten. Zijn 
Wederkomst op de Olijfberg zal het einde zijn van Zijn Verborgenheid, en het begin van het 
geopenbaarde Koninkrijk op aarde. Dan zal Hij lichamelijk aanwezig zijn op aarde, de 
parousia. Maar eerst krijgen we nog de opname der Gemeente.  
 
 
De opname van de Gemeente is de Rechterstoel van Christus 

 
We hebben nu kunnen lezen dat de opname van de Gemeente hetzélfde moment is als de 
Rechterstoel van Christus, de Toekomst des Heeren, en de dag van de Heere Jezus Christus. 
Op dát moment zal blijken of er een Kroon (synoniemen; Zoonschap, Heerlijkheid, Erfenis, 
Loon, Pand) is weggelegd voor ons. Dán zal blijken of wij ons, in de praktijk van het leven, 
hebben vastgehouden aan het Woord van God. Dan zal blijken of wij hebben geleefd ter Ere 
van God. Volgens Openbaring drie, hierboven, zouden wij ons vasthouden aan alles wat de 
Heere ons gezegd en beloofd heeft. Ook de beoordeling van de overleden gelovigen van ná 
de Opstanding van Christus (=de Gemeente), vindt plaats op datzelfde moment. 
 
Romeinen 14 
9 Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat 
Hij beiden over doden en levenden heersen zou. 
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij 
zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. 
 
Naakt staan 
 
2 Korinthe 5 
1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels (onze aardse tent, ons lichaam) 
gebroken wordt, wij een gebouw van God (de geestelijke Tempel= de Gemeente) hebben, 
een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.  
2 Want ook in dezen (onze aardse tent, ons lichaam) zuchten wij, verlangende met onze 
woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.(wij verlangen ernaar onze tijdelijke 
woonplaats, onze tent, te overkleden, oftewel vervangen, door de Hemelse woonplaats) 
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. (naakt staan, is géén Loon 
ontvangen)  
 
Bij de opname van de Gemeente, oftewel de dag van de Rechterstoel van Christus, zal 
blijken wie wij geworden zijn. Dán zal de eventuele Heerlijkheid aan ons geopenbaard 
worden. Wij zouden staande blijven met de Geestelijke Wapenrusting, wij zouden leven uit 
en in geloof. Dan zullen wij de bekroning, oftewel de Heerlijkheid ontvangen. Dan komen wij 
niet naakt te staan bij de opname van de Gemeente. Naakt staan betekent dat je geen 
Heerlijkheid, oftewel Loon, zult ontvangen. En in je nakie staan is ook hier beschamend. 
 
1 Johannes 3 
2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen 
Hem zien, gelijk Hij is.(bij de opname van de Gemeente) 
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Eens een kind van God, altijd een kind van God 
 

Het eeuwige Leven kan ons nooit meer ontnomen worden; eens een kind van God, altijd een 
kind van God. Uit Genade, en op grond van geloof in de Heere Jezus Christus, hebben wij 
deel aan Zijn eeuwige Opstandingsleven. En Genade kent nou eenmaal geen enkele 
verplichting, anders is het geen Genade meer! Wij zijn en blijven, in Hem, nieuwe schepsels.. 
Dus iedere gelovige is behouden, wat hij ook deed of doet in zijn leven. Maar de Rechterstoel 
is wél een punt van beoordeling. De Gemeente zal in haar geheel, op hetzelfde moment 
worden beoordeeld. Hebben wij vruchtbare werken gedaan, of enkel dode werken voor 
onszelf? Alleen de Heere kan dat beoordelen. (zie ook de studie de Geest bedroeven, 
uitblussen, of lasteren) 
 
1 Korinthe 3 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden (=naakt komen te staan); 
maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 
 
Wij hoeven niet te wachten op de Jongste Dag 
 
De Gemeente is dus de groep gelovigen vanaf de Opstanding van de Heere Jezus Christus, 
tot aan de opname van de Gemeente. De Heere Jezus Christus is Zélf de Eersteling van de 
nieuwe Schepping, en dus de Eerstgeborene van de Gemeente. Dit is de enige groep die niet 
hoeft te wachten op ‘de Jongste Dag’. De gelovigen die leefden onder het oude Verbond, en 
trouwens ook alle ongelovigen, verschijnen wél voor de Witte Troon. Hun beoordeling duurt, 
volgens de Bijbel, nog zeker duizendveertig jaar. Zij moeten dus nog wachten op hun 
ontmoeting met de Heere. De opname van de Gemeente is momenteel het eerste punt op 
de agenda van de Heere.  
 
De vertalers lieten steken vallen 
 
Mattheüs 24 
3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg 
ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de 
voleinding der wereld eeuw (=aion)? 

 
Even ter herinnering; het woord ‘toekomst’ is de vertaling van het Griekse woord ‘parousia’. 
En parousia betekent ‘lichamelijke aanwezigheid’, oftewel ‘tegenwoordigheid’.  Dus 
‘wanneer komt de Heere terug?’ De meeste kerken schermen dan direct met bovenstaand 
vers uit Mattheüs vierentwintig. Zij prediken dat de Wederkomst van de Heere aan het einde 
van de wereldgeschiedenis is. Dit komt omdat de vertalers het Griekse woord ‘aion’ hebben 
vertaald met ‘wereld’. Maar aion staat voor ‘de manier waarop de wereld is ingericht, en 
functioneert, en bestuurd wordt’. Deze aion, ook wel vertaald met eeuw, eindigt volgens de 
Bijbel wanneer satan voor duizend jaren gebonden wordt. En dat is nogal wat eerder dan dat 
Hemel en aarde zullen vergaan. (zie ook de studie Mattheüs 24 en Mattheüs 25) 
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Wij weten wanneer Zijn Toekomst is 
 

Wij hebben inmiddels gelezen dat Zijn Wederkomst is ‘wanneer Hij Zich openbaart in de dag 
van de Heere Jezus Christus’. Op die dag zal de Rechtvaardige Rechter ons Zijn Kroon geven. 
En wanneer is dat dan? Nou, wanneer wij moeten verschijnen voor de Rechterstoel van 
Christus. Dan zal blijken of wij vruchtbare werken of dode werken hebben voortgebracht. 
Dan zal blijken hoeveel je voor de Heere, en hoeveel je voor jezelf hebt geleefd. Dán zal 
blijken hoeveel je voor de Heere hebt gedaan. Naar díe mate zullen wij Loon ontvangen. 
Deze beoordeling gebeurt dus bij de opname van de Gemeente. 
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen (=alle gelovigen van het Nieuwe Verbond, de Gemeente) moeten 
geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus , opdat een iegelijk wegdrage, 
hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 
 
1 Korinthe 3 
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus. 
12 En indien iemand op dit fondament (=Christus) bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen (de 
goede werken, de werken Die God in ons mag volbrengen), hout, hooi, stoppelen; (de dode 
werken, werken tbv jezelf, de oude Schepping of de Wet) 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag (=de dag van Christus, de 
Rechterstoel van Christus, de opname van de Gemeente) zal het verklaren, dewijl het door 
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft (de werken die níet verbranden zijn de vruchtbare werken), dat hij 
daarop (het fundament Christus) gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.(Kroon, Pand, 
Heerlijkheid, Erfenis, Zoonstelling)  
15 Zo iemands werk zal verbrand worden (de dode werken, werken tbv jezelf en de oude 
Schepping), die zal schade lijden (=naakt staan); maar zelf zal hij behouden worden (als 
iemand geen vruchtbare werken heeft gedaan, maar alleen voor zichzelf heeft geleefd, blijft 
wél behouden, maar ontvangt geen Loon), doch alzo als door vuur. 
 
1 Korinthe 4 
5 Zo dan oordeelt niets voor den tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn (bij de Rechterstoel 
van Christus, de opname van de Gemeente), Welke ook in het licht zal brengen, hetgeen in 
de duisternis verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten; en als dan zal een iegelijk 
lof hebben van God.(indien er goede werken gedaan zijn, werken ter Ere van God) 
 
Den dag des oordeels  
 
1 Johannes 2 
28 En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn (wanneer Hij zal 
verschijnen, lichamelijk aanwezig zal zijn), wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet 
beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. 
(Zijn terugkomst, de Rechterstoel van Christus= de opname van de Gemeente) 
29 Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een iegelijk, die de 
rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. 
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Johannes zegt hierboven dat wij in Christus zouden blijven, in de Ware Wijnstok, zodat wij bij 
Zijn Wederkomst niet beschaamd zouden worden. Een waarschuwing dat wij niet naakt 
zouden komen te staan. Er is dus een categorie mensen van de Gemeente, die geen loon 
ontvangt. Een groep die niet in Zijn Licht wilde wandelen, ook al was zij wedergeboren. Deze 
groep zal ook bestaan uit mensen die de Heere, na hun wedergeboorte, de rug toekeerden. 
Johannes zegt dat wij de rechtvaardigheid zouden doen; leven uit geloof in Hem en Zijn 
Woord. In de dag van het oordeel zal de Gemeente als geheel worden beoordeeld.  
 
1 Johannes 4 
17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt (=als wij blijven in Hem, wordt de liefde overvloedig. 
‘De liefde bewerkt de vrucht des geestes’; Galaten 5;22 ), opdat wij vrijmoedigheid mogen 
hebben in den dag des oordeels (=Zijn Toekomst, de dag van Christus, de Rechterstoel etc.), 
namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.(Wij zouden wandelen vanuit Zijn Liefde) 
 
Wij verwachten de Heere Jezus Christus uit de Hemel 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen (onze positie, ons burgerschap is in de Hemel), 
waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 
21 Die ons vernederd (=veracht en minderwaardig) lichaam veranderen zal, opdat hetzelve 
gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen 
Zichzelven kan onderwerpen. 
 
Wij verwachten de Heere Jezus Christus uit de Hemel, zegt Paulus hierboven tegen de 
Filippensen. Er staat ook bij wat Hij dan doen zal. Hij zal ons aardse, tijdelijke lichaam 
veranderen. Wij zullen een verheerlijkt lichaam ontvangen bij die gelegenheid. Wij zullen 
een onverderfelijk lichaam ontvangen dat gelijk is aan Zijn Verheerlijkt Lichaam. In een punt 
des tijds zal Hij ons veranderen 
 
1 Korinthe 15 
52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en 
de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 
53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid aandoen. 
 
Grote Verdrukking 
 
1 Thessalonicenzen 1 
9 Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot 
God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen;(bekering 
zou leiden tot dienst aan de Levende God) 
10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, 
namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn. (de grote Verdrukking) 
 
Hier staat dat wij opgenomen worden vóórdat de grote Verdrukking begint. (zie ook de 
studie Mattheüs 24) De meeste kerken prediken dat de Heere aan het einde van de 
Heilsgeschiedenis terugkomt. Maar dan zouden bovenstaande verzen een rare situatie 
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geven!! …Dan komt de Heere Jezus Christus dus terug uit de Hemel, en dan is er nog 
toekomende toorn! De toorn is dan weg, dus dat kán helemaal niet. De grote Verdrukking 
bestaat uit zeven jaren grote Verdrukking over Israël, en drieëndertig jaren grote 
Verdrukking over de overige volkeren. (zie studie Openbaring). Mattheüs vierentwintig gaat 
trouwens over het Joodse Volk, niet over de Gemeente. 
 
Mattheüs 24 
20 Doch bidt, dat uw (= bekeerde Jood) vlucht (naar Petra) niet geschiede des winters, noch 
op een sabbat.(dan ligt in Israël het hele openbare leven stil voor de Joden) 
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der 
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. 
22 En zo die dagen niet verkort werden (de overige volkeren hebben 33 jaar grote 
Verdrukking, dus Israël heeft mazzel (!)), geen vlees zou behouden worden; maar om der 
uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. 
 
De volheid der heidenen 
 
Romeinen 11 
25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, 
bij uzelven), dat de verharding voor een deel (=het Joodse deel) over Israël gekomen is, 
totdat de volheid der heidenen (= de volheid van Zijn Lichaam, de Gemeente, is bereikt bij 
de opname van de Gemeente. Heiden betekent in de Bijbel niet-Joods) zal ingegaan 
zijn.(=in de Hemel) 
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen 
en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 
 
Israël zal niet eerder ‘zalig worden’, oftewel bekeerd zijn, voordat de Gemeente zal zijn 
opgenomen. Op veel plaatsen in de Bijbel kunnen we lezen dat het Joodse Volk momenteel 
verhard is. Zij kan, als Volk, momenteel niet tot geloof komen. Zij gelooft immers niet in de 
Heere Jezus Christus als de opgestane Zoon van God. Maar in de toekomst zal het Volk zich 
gaan bekeren. Natuurlijk kan nu wél iedere individuele Jood gelovig worden. Die wordt dan 
toegevoegd aan de Gemeente, dan krijgen we opbouw van de Gemeente. Dus als de 
Gemeente niet weg zou gaan, kan er nooit sprake zijn van een bekeerd Israël. Bovendien zal 
de Gemeente zelf betrokken zijn bij de bekering van, en het oordeel over, Israël.  
 
1 Korinthe 6 
2 Weet gij niet, dat de heiligen (=de gelovigen= de Gemeente) de wereld oordelen zullen? En 
indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? 
3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven 
aangaan? 
 
Wij zullen Hem zien 
 
1 Johannes 3 
1 Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods genaamd 
zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem niet kent. 



19 

 

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. 
Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn (op de Dag van de Heere Jezus Christus, de 
Rechterstoel, de opname van de Gemeente), wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen 
Hem zien, gelijk Hij is. 
3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is. 
 
Wij zullen bij de opname van de Gemeente, zien wie Hij is. Wij zullen Hem gelijk zijn, omdat 
ook wij dan tot zonen gesteld zullen zijn. Net als Christus. Dit is toch een práchtige 
toekomst? Daar kunnen wij naar uitkijken. En wat een bemoediging en vertroosting om te 
weten dat ook onze ontslapen (gelovige) dierbaren straks met ons de Heere tegemoet zullen 
gaan in de lucht. Wat een gewéldig Heilsplan. DankUwel Heere. 
 
 
                                                                Amen. 
 
 
 


