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Aflevering 6 ‘De opname van de gemeente, een Bijbels gegeven’ 
 

• Wanneer Paulus over de opname van de gemeente spreekt dan heeft hij het 
over een ‘geheimenis’ (letterlijk mysterie) dat God hem speciaal geopenbaard 
heeft (bv. 1 Corinthiërs 15 vs.51). Gods plan met de gemeente was ten tijde 
van het Oude Testament volkomen onbekend (Efeziërs 3 vs.1-13 en 
Kolossenzen 1 vs.24-27). Zij, die de unieke positie van de Gemeente t.o.v. 
Israël niet kennen, zullen de opname van de gemeente ook niet begrijpen. 
 

• Over de opname van de gemeente lezen o.a. in Johannes 14 vs.1-3,  
1 Corinthiërs 15 vs. 50-52, Filippenzen 3 vs.20-21 en 1 Thessalonicenzen 4 
vs.13-18. 
 

• We denken hierbij ook aan de opname van Henoch (Genesis 5 vs.24, 
Hebreeën 11 vs.5-6) en de evacuatie van Lot uit Sodom (Genesis 19 vs.12-13 
en Lucas 17 vs.32-36). 
 

• Bij de opname van de gemeente hebben we te maken met drie 
gebeurtenissen: allereerste de opstanding van alle ontslapen gelovigen uit de 
dood (de ongelovige doden blijven in het graf achter (zie bv. Openbaring 20 
vs.5), waarna de nog op aarde levende gelovigen veranderd zullen worden en 
hun aardse lichaam verheerlijkt wordt, aan Christus gelijk! Tenslotte zal de 
gemeente in een oogwenk weggevoerd worden, de Here Jezus tegemoet in 
de lucht om zo voor altijd bij Hem te zijn. 
 

• Vragen: 
1. Probeer het verschil te duiden tussen de ’opstanding vanuit de dood’ (bv. 

Handelingen 4 vs.2) en de ‘opstanding der doden’ (Openbaring 20 vs.11-
15)? En hetzelfde tussen de ‘opstanding ten leven’ en de ‘opstanding ten 
oordeel’ (Johannes 5 vs.28-29)?  

2. In Mattheüs 24 vs.40-42 en Lucas 17 vs.34-36 wordt gesproken over een 
moment, waarop één van de twee plotseling weggenomen wordt. Kan dit 
ook te maken hebben met de opname van de gemeente? 

3. Wanneer de Here Jezus zijn gemeente plotseling tot Zich zal nemen, hoe 
weet je dan zeker er ook bij te zijn?  


