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Aflevering 7 ‘De opname van de gemeente, wanneer en voor wie?’ 
 

• De opname van de gemeente kan elk moment plaatsvinden, hier hoeft geen 
enkele profetie of belofte eerst voor in vervulling te gaan. De zichtbare 
wederkomst van de Here Jezus, met zijn gemeente op aarde zal pas 
plaatsvinden bij de oorlog van Harmagedon, aan het einde van de regering 
van de antichrist. Het vergaan van de aarde en de komst van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde zal plaats vinden nadat de Here Jezus eerst 
duizend jaar tijdens het Messiaanse vrederijk op aarde geregeerd zal hebben. 
 

• De opname van de gemeente vormt het begin van de bekering van geheel 
Israël (Romeinen 11 vs.25). Wanneer de laatste heiden (niet Jood) aan de 
gemeente toegevoegd is, zal God de draad met zijn verbondsvolk Israël weer  
oppakken. 

  
• De opname van de gemeente zal vóór de grote verdrukking plaatsvinden. 

ü Ik zal u bewaren vóór de ure van verzoeking (Openb.3 vs.10). 
ü ‘Verbergt ons voor zijn toorn’, ook wij, nee toch (Openb.6 vs.15-17)? 
ü De gemeente is niet gesteld tot toorn (1 Thess.5 vs.9). 
ü De ‘tijd van benauwdheid’ is Gods plan met Jakob (Jer. 30 vs.7). 
ü Alleen de martelaren uit de verdrukking staan op (Openb. 20 vs.4). 
ü De wederhouder (Gemeente / Heilige Geest) houdt de antichrist tegen 

(2 Thess. 2 vs.5-7). 
ü Zodra het zout en het licht (de gemeente) weggenomen is, komt het 

verderf en de duisternis over de aarde! 
 

• Bij de opname van de gemeente zal de complete gemeente opgenomen 
worden en niet een soort elite groepje. De voorwaarde om opgenomen te 
worden zijn: 1. ‘Geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is’ (1 Thess. 4 
vs.14) en 2. ‘Hen die van Christus zijn bij zijn komst’ (1 Kor. 15 vs.23). 
 

• Vragen: 
1. Misschien is het goed om het schema van het Bijbels tijdpad (hand out 5) 

er nog even bij te pakken en te zien, waar de opname van de gemeente 
zich in Gods reddingsplan bevindt. 

2. Probeer het verschil tussen de opname van de gemeente, voor de 
gemeente, en de zichtbare wederkomst op aarde, met de gemeente, te 
omschrijven. 

3. Hoe weet je nu zeker dat je bij de opname van de gemeente ook 
opgenomen wordt en niet op aarde achterblijft? 

4. Willen jullie de tijd nemen om voor hen te bidden, waarvan je weet dat ze 
bij de achterblijvers zullen gaan behoren? 

 


