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In Openbaring 3:10 staat: 'Omdat gij 
het bevel hebt bewaard om Mij te blijven 
verwachten, zal ook Ik u bewaren 
(behouden) voor de ure der verzoeking 
die over de hele wereld komen zal, om 
te verzoeken (beproeven/in de Engelse 
Bijbel staat: testen) hen die op de aarde 
wonen. Want het is niet alleen oordeel, 
want God wil nog zoveel mogelijk 
mensen redden (inclusief Israël) en 
vandaar de twee getuigen die 3,5 jaar 
profeteren en het evangelie verkondigen. 
Plus nog andere zeer bovennatuurlijke 
dingen die gebeuren en waardoor 
iedereen zal weten dat Jezus de Weg, de 
Waarheid en het Leven is, en niet Allah, 
Boeddha en de vele andere afgoden. Er 
zal dan een grote schare gered worden 
die de Heer Jezus zullen ontmoeten, 
alleen niet door de opname van de 
Gemeente, maar door de dood.
 
De Opname is niet hetzelfde als 
Zijn wederkomst op aarde.
Met de opname wordt de gemeente 
naar de hemel gebracht, zonder dat de 
Heer Jezus op aarde neerdaalt, dus gaan 
we Hem tegemoet. Maar als de Heer 
wederkomt, dan zal iedereen Hem zien 
komen op de wolken. Jezus komt dán 
terug met Zijn heiligen: Zacharia 14:4-
6, Romeinen 8:17, Kolossenzen 3:4, 
1 Thessalonicenzen 3:13. Dat zijn de 
heiligen van alle eeuwen die na afloop 
van de grote verdrukking verzameld 
worden 'vanuit de verste hemelen', 
Mattheüs 24:29 (dus niet van de aarde, 

want daarom is dit de tekst waardoor 
velen in de war raken). Verzameld 
worden dus de heiligen die zijn 
opgenomen voor de grote verdrukking 
en zij die gedood zijn tijdens de grote 
verdrukking (Openbaring 20:4 en 13:15) 
omdat zij niet voor het Beest wilden 
buigen. Dan zal ook Israël  worden 
verlost van haar vijanden en zal Jezus Zijn 
voeten op de Olijfberg zetten 
(Zacharia 14:3-4).
 
Door de opname wordt de Gemeente 
bewaard voor de slotfase van de 
eindtijd, dat is de Grote Verdrukking, 
het eindoordeel voor deze goddeloze 
wereld.
Het is duidelijk dat de gemeente bewaard 
wordt voor de Grote Verdrukking, omdat 
zij door Jezus' bloed vrij is van het 
oordeel. Paulus zegt daarover:

l 'Veel meer zullen wij derhalve, thans 
door zijn bloed gerechtvaardigd, door 
Hem behouden worden van de toorn' 
(Romeinen 5:9).
 
l '...en vanuit de hemelen zijn Zoon 
te verwachten, die Hij uit de doden 
opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost 
van de komende toorn' 
(1 Tessalonicenzen 1:10).
 
l '...want God heeft ons niet gesteld 
tot toorn, maar tot het verkrijgen van 
zaligheid door onze Heer Jezus Christus' 
(1 Tessalonicenzen 5:9),

Doordat Noach rechtvaardig was, 
werden hij en zijn huis bewaard voor de 
zondvloed. Zij werden op tijd in de ark 
in veiligheid gebracht (Genesis 6 en 7).

Lot en zijn gezin woonden in een 
stad met afgoderij. Voordat Sodom en 
Gomorra met de grond gelijk werden 
gemaakt, werden Lot en zijn gezin uit 
de stad in veiligheid gebracht. Zij waren 
rechtvaardig en werden bewaard voor dit 
oordeel (Genesis 19:1-29). Bovendien 
kon God niets doen zolang Lot en 
zijn gezin nog in Sodom en Gomorra 
waren. Zij waren de weerhouders en net 
als wij christenen nu, zegt Paulus in 2 
Tessalonicenzen 2:7. (Zie ook ons tv-
programma over de 'weerhouder', The 
Restrainer, met Amir Tsarfati, op ons 
Eurospirit Gospelnet via YouTube).
 
Zij die worden opgenomen
In 1 Tessalonicenzen 4:16-17 zegt de 
apostel Paulus over de opname: 'Want 
de Heer zal op een teken, bij het roepen 
van een aartsengel en bij het geklank 
ener bazuin Gods, nederdalen van de 
hemel, en zij die in Christus gestorven 
zijn, zullen het eerst opstaan; daarna 
zullen wij, levenden, die achterbleven, 
samen met hen op de wolken in een 
oogwenk weggevoerd worden, de Here 
tegemoet in de lucht, en zo zullen wij 
altijd met de Here wezen.'

In mijn vorige column schreef ik dat we onze hoofden mogen opheffen als we de dag zien 
naderen. De dag dat we onze Heer zullen ontmoeten in de lucht. En als we zien wat er om 
ons heen gebeurt in de wereld, is die dag vermoedelijk niet ver meer. 

...en dan de toestand in de wereld... 
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De opname: een plotselinge 
verplaatsing door goddelijk 
ingrijpen.
Omdat de opname in de lucht gebeurt, 
geeft het aan dat we de Heer tussen 
hemel en aarde zullen ontmoeten. Dit zal 
plaatsvinden als het bevel van de Heer 
klinkt, als een aartsengel zijn stem laat 
horen en de bazuin van God schalt. Dan 
zal de Heer Zelf uit de hemel neerdalen 
en zullen de gestorvenen in Christus eerst 
opstaan. Daarna zullen wij levenden, 
die achterbleven, samen met hen op de 
wolken in een oogwenk weggenomen 
(gegrepen of weggerukt) worden, om de 
Heer te ontmoeten in de lucht.
 
Hemelse lichamen: wij levenden, die 
opgenomen worden, krijgen onsterfelijke 
hemelse lichamen. Net zoals Jezus na 
Zijn opstanding ook een hemels lichaam 
ontving (Lucas 24:39-43, Johannes 
20:24-29). De opname is de verlossing 
van ons aardse lichaam! 'Zie, ik deel u een 
geheimenis mede. Allen zullen wij niet 
ontslapen, maar allen zullen wij veranderd 
worden, in een deelbaar ogenblik, bij 
de laatste bazuin, want de bazuin zal 
klinken en de doden zullen onvergankelijk 
opgewekt worden en zij zullen veranderd 
worden. Want dit vergankelijke moet 
onvergankelijkheid aandoen en dit 
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen' 
(1 Korintiërs 15:51-53).

Stop alle berekeningen!
De dag en het tijdstip van de opname 
weten we niet. Berekeningen maken 
over de opname of Zijn wederkomst, 
heeft daarom geen zin. Geen enkele 
voorspelling is tot nu toe uitgekomen, 
want God bepaalt de tijd! Zo lezen we in 
het Woord:
'Doch van die dag en van die ure weet 
niemand, ook de engelen der hemelen 
niet, ook de Zoon niet, maar de Vader 
alleen' (Mattheüs 24:36). Bovendien, als 
de Opname ná de grote verdrukking zou 
zijn, of halverwege, dan zouden we het 
precies kunnen uitrekenen.

'Zij dan, die daar bijeengekomen waren, 
vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij 
in deze tijd het koningschap voor Israël? 
Hij zeide tot hen: het is niet uw zaak de 
tijden of gelegenheden te weten, waarover 
de Vader de beschikking aan Zich 
gehouden heeft' (Handelingen 1:6-7) 

 

De Bijbel vertelt ons dat we waakzaam 
moeten blijven, door te letten op de 
tekenen van Zijn komst, zodat die dag 
ons niet zal overvallen. We moeten 
wakker blijven en ons niet in slaap 
laten sussen. Dat is wat anders dan 
berekeningen maken, wat niets anders 
is dan een misleiding van de boze! Beter 
is het om in de verwachting te leven dat 
Jezus elk moment kan komen en je van de 
zonde te bekeren. In 1 Tessalonicenzen 
5:1-6 lezen we: 'Maar gij, broeders, zijt 
niet in de duisternis, zodat die dag u als 
een dief overvallen zou: want gij zijt allen 
kinderen des lichts en kinderen des daags. 
Wij behoren niet aan nacht of duisternis 
toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de 
anderen, doch wakker en nuchter zijn' (1 
Tessalonicenzen 5:1-6).

Velen raken ook in de war door teksten in 
Matteüs 24:22 en Marcus 13:20, waarin 
staat dat tijdens de grote verdrukking 'ter 
wille van de uitverkorenen die tijd zal 
worden ingekort', dus lijkt het er inderdaad 
op dat wij door de verdrukking zullen 
gaan... maar er staat ook: 'anders zou 
geen vlees behouden worden'. Maar de 
opname is dan al geweest en dit gaat dus 
over mensen die tijdens de verdrukking 
alsnog voor God kiezen en weigeren te 
buigen voor het Beest en daarom worden 
gedood, maar wel behouden zijn. Op 
onze Eurospirit website vindt u onder 
mijn foto rechtsboven een link met al mijn 
columns  van de afgelopen jaren. Maar 
bovenaan heb ik als uitzondering een 
artikel geplaatst van Ds. Theo Niemeijer 
van Het Zoeklicht en dat gaat over de 
mensen die gered gaan worden tijdens de 
grote verdrukking. Heel erg interessant.

Deze column is voorlopig de laatste , want 
ik ga mij volledig richten op nieuwe 
televisieprogramma's voor Family7 en 
TBN Europe; hoofdzakelijk met Amir 
Tsarfati en J.D. Farag, omdat dit onderwijs 
zeer belangrijk is in deze cruciale tijd. 
Maar er is nogal wat verwarring over het 
tijdstip van de Opname,  en dus vandaar 
deze wat uitgebreidere column.
 
Gods zegen (Jeremia 33:3).
Bert

Bert Panhuise is voorzitter van stichting 
Eurospirit, www.eurospirit.nl. Eurospirit 
Televisie is wekelijks te zien bij Family7, 
elke zondag om 14.30 uur en elke maan-
dag om 12.00 uur.

     
   
 
     

Dan zal ook Israël worden 
verlost van haar vijanden en 
zal Jezus Zijn voeten op de 
Olijfberg zetten


