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DE OPSTANDING EN DE OPNAME (1) – De bijbel spreekt erover
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, er zijn kinderen Gods die met vragen over de Opstanding uit
de doden en de Opname van de Gemeente rondlopen. Vragen als: “Is er wel zéker een
Opstanding uit de doden? En wat heeft de Wederkomst van Jezus (op de Olijfberg te
Jeruzalem) daar dan mee te maken? Waar is de Gemeente als Jezus wederkomt? Is er wel
echt een Opname, want de bijbel spreekt daar toch niet in direkte zin over? En wanneer vindt
die Opname dan plaats?”
Natuurlijk zullen de termen Opstanding en Opname best wel met regelmaat de revue in de
eigen gemeenten passeren. Maar toch slaagt niet ieder er in om deze onderwerpen in z’n
geheel te doorgronden.
Eigenlijk zou ik willen beginnen met op te merken, dat men zichzelf niet altijd iets hoeft te
verwijten, mits men uiteraard niet lui is geweest en de studie van Gods Woord, de bijbel,
heeft verwaarloosd. Maar wat ik bedoel, is het volgende. De bijbel vermeldt in het boek
Daniël (de engel sprak hier tot Daniël en toonde aan hem vele eindtijdgebeurtenissen), dat
vele zaken met betrekking tot de eindtijd in Gods Woord verborgen moesten blijven, doch nú
langzamerhand zullen worden geopenbaard. Naarmate de Wederkomst van Jezus dichterbij
komt, openbaart God méér en méér van Zijn verborgenheden. Dit is tegelijkertijd ook de
reden, waarom er onder christenen zoveel verschillende visies over de deelonderwerpen van
de eindtijd bestaan. Daarom is het ook niet verstandig om té overtuigd van het eigen gelijk te
zijn en van andermans ongelijk. Wél is het verstandig om ons hart in alle nederigheid wijd te
openen voor de openbaringen van Gods Heilige Geest. Dan zal Hij het op Zijn tijd zeker aan
ons verklaren.
Dan. 12:4 – “En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het
einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.”
In een vijftal bijbelverkondigingen wil ik trachten om het onderwerp van de Opstanding en de
Opname te belichten. Het onderwerp over Jezus’ Wederkomst kwam op deze website reeds
aan de orde. Zie de studies “WEDERKOMST – tekenen van Christus” en “WEDER--KOMST
– de bijbel spreekt over de”.
Definiëring Opstanding en Opname
Broeders en zusters, terwille van een juist begrip wil ik eerst vooraf afbakenen, wáár we het
precies over zullen hebben. Wat wordt er met Opstanding en Opname bedoeld?
Met het begrip “Opstanding” wordt bedoeld: “Het uit hun graven opstaan en weer levend
worden van dode, dus reeds gestorven mensen”. Het betreft hier de opstanding van
zowel de rechtvaardige als de onrechtvaardige, gestorven mensen.
De term Opname is als zodanig niet in de bijbel te vinden. Desondanks staat “Opname” in
de theologie bekend als: “Het in de hemel opnemen van uit de doden opgestane, in
Christus gestorven (gerechtvaardigde) mensen, dan wel het in de hemel opnemen van
nog in leven zijnde, in Christus levende (gerechtvaardigde) mensen”. Deze definitie zou
ik als het algemene begrip Opname willen aanduiden en heeft betrekking op de Gemeente.
Echter, in de wellicht belangrijkste theologie over de Opname is het essentieel, dat deze
Opname plotsklaps en heimelijk zal plaatsvinden. Daarnaast zal de Opname van de
Gemeente vóór de openlijke en voor iédereen zichtbare Wederkomst van Jezus
geschieden op een moment, dat Hij speciaal en alléén voor de door Hem gerechtvaardigde
mensen zal terugkomen. In deze theologie welke door veel bijbelonderzoekers wordt
aangehangen, wordt dus eigenlijk op voorhand het algemene begrip Opname reeds
afgebakend.
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Er zijn daarnaast ook groepen christenen die menen, dat de gerechtvaardigde mensen hun
Heiland Jezus Christus pas bij, cq. tijdens Zijn zichtbare Wederkomst aan het einde van de
Grote Verdrukking in de lucht tegemoet zullen gaan. Hierna zal Hij mét hen niet op weg gaan
naar de hemel, maar naar de Olijfberg te Jeruzalem. Deze visie wordt in de theologie vaak
niet als de Opname gezien. In strikte zin is het dat natuurlijk wel!
De eerste vraag die moet worden beantwoord is: “Komt er een Opstanding uit de dood van
alle gestorvenen?” Het antwoord is: “Ja, broeders en zusters, dat staat zo vast als een huis.”
De Opstanding is immers een bijbels begrip. De bijbel spreekt er over en dus is het zo! Dit
zal hierna ook blijken uit diverse schriftgedeelten! De vraag die vervolgens moet worden
beantwoord is: “Komt er een Opname?”
Opstanding en Opname in het Oude Testament
De oude Joodse schriftgeleerden en rabbijnen geloofden in een Opstanding én ook in een
Opname. Zij geloven dat ook nu nog steeds. Er was echter een aristocratische groepering in
de tijd van Jezus, de zogenaamde Sadducceeërs, die dat niet deden. De Sadducceeërs
huldigden de opvatting, dat alleen datgene wat onze menselijke zintuigen daadwerkelijk
waarnemen, ook werkelijk bestaat. Daarom ontkenden zij het bestaan van de engelen en
geloofden zij niet in de onsterfelijkheid van de ziel of in de Opstanding uit de doden. Omdat
de Sadducceeërs nauw met de tempel in Jeruzalem waren verbonden, hield deze groepering
op te bestaan na de verwoesting van de tempel door de Romeinen in het jaar 70 na Christus.
Geloof in de Opstanding en in de Opname is een basisprincipe van de Joodse godsdienst.
De Joodse schriftgeleerden en rabbijnen geloven, dat zij die gerechtvaardigd zijn in de Heer
de dag van de toorn des Heren, cq. de tijd van Jakobs benauwdheid (de Grote Verdrukking),
niet mee hoeven te maken, maar zullen worden opgenomen in de hemel.
Zij baseren zich op bijvoorbeeld:
Ps. 27:5 – “Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het
verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.”
Zef. 2:1-3 – “Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen
wordt! Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des
HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over
ulieden nog niet komt. Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht
werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in
den dag van den toorn des HEEREN.”
Over de tijd van de Grote Verdrukking staat bijvoorbeeld in het boek Daniël geschreven en
wel in verband met een glorieuze Opstanding uit de doden van degenen, wiens namen in het
Boek (HJMS, des Levens) geschreven staan én in verband met een vreselijke opstanding uit
de dood voor degenen, die hun leven op aarde hebben vergooid.
Dan. 12:1-3 – “En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws
volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er
een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al
wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van die, die in het stof der
aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwigen leven, en genen tot versmaadheden,
en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er
velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.”
Er zal een Opstanding van de doden uit het stof der aarde zijn “te dier tijd” of “op diezelfde
tijd” van de Grote Verdrukking. Deze ruime uitdrukkingen laten niet toe om op voorhand te
concluderen dat dit vóór, tijdens of ná de Grote Verdrukking zal geschieden. U begrijpt al, dat
hier onder de christenen groot verschil van mening bestaat.
Duidelijk is in ieder geval dat de Opstanding zal plaatsvinden. De eindbestemming van de
opgestane doden verschilt echter. Die eindbestemming zal óf eeuwig leven zijn, óf een
eeuwige, geestelijke dood.
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Ook volgens de profetieën van Job en Jesaja zal er een Opstanding zijn.
Job 19:25-26 – “Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof
opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God
aanschouwen;”
Jes. 26:19 – “Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan; waakt op en
juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het
land zal de overledenen uitwerpen.”
Jesaja profeteerde ook dat de Opstanding van de rechtvaardigen tot het eeuwige leven door
een Opname zal worden gevolgd. Dat is eigenlijk ook logisch, want als God Zijn kinderen uit
de dood opwekt om het eeuwige leven in te gaan, dan zal dat ook door een Opname moeten
worden gevolgd.
Jes. 26:1-3 – “Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben
een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. Doet de poorten open, dat het
rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd
voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.”
Jes. 60:8 – “Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar
vensters?”
De rechtvaardigen zullen worden opgenomen en zij zullen de hemelpoorten binnengaan.
Broeders en zusters, zoals u weet, zal de Grote Verdrukking worden beëindigd met het
uitgieten van Gods toorn tijdens de zogenaamde fiolenoordelen (ook wel schalenoordelen
genoemd) van Openb. 16. Het heerlijke feit van de Opname zal dan volgens de Joodse
godsdienst plaatsvinden, vóórdat de toorn van God over de aarde zal worden uitgestort. Dit
blijkt uit Jes. 26:19-21 – “Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan;
waakt op en juicht, gij, die in het stof woont! want uw dauw zal zijn als een dauw der
moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Ga henen, mijn volk! ga in uw
binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de
gramschap overga. Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid
van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en
zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.”
Er is in de Joodse godsdienst zelfs een speciale dienst tijdens Rosj Hasjana om dit te
bekrachtigen. Want op deze dag begint volgens de Joden de Dag des Heren, d.w.z een
periode waarin verschillende thema’s uit Gods Woord, zoals het Gericht, de Opstanding, het
Koninkrijk, de oordelen en wereldwijde verdrukkingen voor de wereld en al haar goddeloze
inwoners zullen worden vervuld.
Volgens Jes. 57:1-2 zal de Opname ongemerkt plaatsvinden: “De rechtvaardige komt om, en
er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder
dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal
ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in zijn oprechtheid
gewandeld heeft.“
Zónder dat iemand het ziet, zónder dat de wereld het bemerkt, zullen de rechtvaardigen van
de aarde worden weggenomen. Zij zulen behoed worden voor het kwade dat de wereld
tijdens de Grote Verdrukking zal teisteren. Zij zullen Gods toorn ontvlieden.
Opstanding en Opname in het Nieuwe Testament
Geliefde broeders en zusters, ik kan mij voorstellen dat u zich ook afvraagt of Jezus iets over
de Opstanding heeft gezegd en zo ja wát. Wel, ook Jezus heeft het feit van de Opstanding
uit de doden bevestigd. Dat deed Hij onder andere in Zijn antwoorden in enkele gesprekken
over Zijn Wederkomst met Zijn discipelen en met de Sadduceeërs.
Joh. 5:25,28-29 – “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden
zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven………………
………………………. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in
de graven zijn, Zijn stem zullen horen; En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot
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de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der
verdoemenis.”
De goede mensen zullen na de Opstanding eeuwig leven. In Luk. 14:14 noemt Jezus dit de
Opstanding der rechtvaardigen. Maar de kwade mensen zullen na hun opstanding uit de
doden een eeuwige verdoemenis binnen gaan.
Op een keer werd Jezus rechtstreeks door de Sadducceeërs benaderd met een strikvraag
over de Opstanding. Luk. 20:27-38 – “En tot Hem kwamen sommigen der Sadduceeën,
welke tegensprekende zeggen, dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, Zeggende:
Meester! Mozes heeft ons geschreven: Zo iemands broeder sterft, die een vrouw heeft, en hij
sterft zonder kinderen, dat zijn broeder de vrouw nemen zal, en zijn broeder zaad
verwekken. Er waren nu zeven broeders; en de eerste nam een vrouw, en hij stierf zonder
kinderen. En de tweede nam die vrouw, en ook deze stierf zonder kinderen. En de derde
nam dezelve vrouw; en desgelijks ook de zeven, en hebben geen kinderen nagelaten, en zijn
gestorven. En ten laatste na allen stierf ook de vrouw. In de opstanding dan, wiens vrouw
van dezen zal zij zijn? Want die zeven hebben dezelve tot een vrouw gehad. En Jezus,
antwoordende, zeide tot hen: De kinderen dezer eeuw trouwen, en worden ten huwelijk
uitgegeven; Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit
de doden, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden; Want zij kunnen niet
meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, dewijl zij kinderen
der opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes aangewezen
bij het doornenbos, als hij den Heere noemt den God Abrahams, en den God Izaks, en
den God Jakobs. God nu is niet een God der doden, maar der levenden; want zij leven
Hem allen.”
Er zál een Opstanding uit de doden plaatsvinden, gezien de duidelijke bewoordingen waarin
Jezus hierover sprak. Maar met name wil ik uw aandacht vestigen op het feit, dat Jezus naar
de gebeurtenis verwees, waarbij God aan Mozes verscheen in het brandende braambos en
tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob” (Ex. 3:4-6). De drie genoemde
personen waren, vóórdat Mozes leefde, reeds honderden jaren gestorven. Maar tóch
gebruikte God de tegenwoordige tijd. Met andere woorden, Abraham, Izaäk en Jakob léven
nog. Onze God is een God van levenden en niet van doden!
Leest u hetzelfde gesprek ook eens in Matt. 22:23-32 en Mark. 12:18-27.
Jezus sprak overigens ook in een andere context over de Opstanding ten leven.
Joh. 6:38-40 – “Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen,
maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders, Die Mij
gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve
opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een
iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal
hem opwekken ten uitersten dage.”
Opstanding uit de doden ten eeuwigen leven is de uitdrukkelijke wil van God de Vader voor
iedereen die Zijn Zoon Jezus aanneemt. Dáártoe zond Hij Hem. Om de mensen te redden
van het verderf, namelijk een eeuwig verblijf in de hel, troosteloos afgescheiden van die
eeuwige, heerlijke God. En broeders en zusters, als God ons wilde redden van die eeuwige
dood in het verderf, dan spreekt het reeds voor zich, dat Hij ons in plaats daarvan juist
eeuwig leven wilde schenken. En wat daartoe nodig is, is duidelijk aangegeven in Joh. 6.
Namelijk, eerlijk en oprecht geloof in Gods Zoon, het eten van Jezus, het Brood des Levens
én het eten en drinken van Zijn Lichaam en Bloed (Joh. 6:40,47,50,51,53,54,55,58).
Maar niet alleen de Opstanding, óók het algemene begrip Opname (zie de definitie in de
inleiding van deze prediking) werd door Jezus bevestigd.
Zo gaf Jezus bijvoorbeeld in Luk. 21:36 aan, dat er voor ons een mogelijkheid is om de Grote
Verdrukking te ontvlieden: “Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht
worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des
mensen.”
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En in Joh. 14:2-3 verklaarde Hij: “In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo
zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal
gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat
gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”
Jezus zei, dat er een heerlijk moment zal aanbreken (waar alle wedergeboren kinderen Gods
met verlangen naar uitzien), dat Hij terugkomt om Zijn Bruid op te halen en haar naar een
nieuwe woning in de hemel te brengen. Hallelujah!
Wellicht komt nu de gedachte op, dat Jezus in Joh. 14:2-3 duidt op het overlijden, waarna de
woning in de hemel mag worden betrokken. Naar mijn mening is dat niet het geval. Want niet
alleen staan de woorden “u” en “gij” (in het Grieks “hu’min” [hymin], cq. “hu’meis” [hymeis])
in een meervoudsvorm. Jezus komt zelfs óók persoonlijk terug om collectief Gods kinderen,
de Gemeente, Zijn Bruid, op te halen. Er zal dus ooit een algemene Opname plaatsvinden.
Jezus’ verklaring in Joh. 14:2-3 is een sleutelschriftgedeelte met betrekking tot die Opname!
Maar ook Paulus’ nieuw-testamentische brief aan de gemeente in Thessalonica bevat een
sleutelschriftgedeelte. Zowel ten aanzien van de Opstanding als de Opname! Hoewel dit
schriftdeel in het verloop van deze studie over Opstanding en Opname nog aan de orde zal
komen, wil ik het nu tóch reeds citeren. 1 Thess. 4:13-17 – “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. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
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. 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; 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.”
Broeders en zusters, voor nuchtere ongelovigen, vooral voor westerlingen, is de Opstanding
en de Opname zóiets on-, cq. bovennatuurlijks, dat zij het gewoonweg belachelijk vinden.
Maar ook christenen hebben er soms moeite mee. Sommigen verwerpen zelfs de letterlijke
Opstanding van Jezus uit de doden. Ik vraag mij af of zij zich wel de consequentie van hun
standpunt realiseren.
Zonder Opstanding zou het christelijke geloof dood zijn
Aan hen gaan de uiterst indringende woorden van de apostel Paulus voorbij, die schreef dat
het christelijke geloof zonder enige waarde is, indien er géén Opstanding uit de doden zou
zijn. Dat wil zeggen, indien onze Heiland, de Heer Jezus Christus, na Zijn kruisdood niet uit
het graf zou zijn opgestaan. Want immers hoeven de christenen dan óók niet te verwachten,
dat zij ooit uit het graf zullen opstaan. Ja, dan zouden zij zelfs nog in hun zondestaat
vertoeven. 1 Cor. 15:13-19 – “En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook
niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is
ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van
God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de
doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook
Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo
zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Indien wij
alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.”
Zonder Opstanding zouden wij volgens Paulus, die dit geïnspireerd door de Heilige Geest
opschreef, slechts een ijdele hoop op Jezus Christus hebben en de ellendigste van alle
mensen zijn. Iets verder in dit hoofdstuk verklaarde hij zelfs, dat we dwazen zijn als we niet
begrijpen, hoé de doden zullen worden opgewekt en wat voor een lichaam zij dan zullen
hebben. Want een ieder behoort toch te weten, dat graan dat wordt uitgezaaid pas levend

6
wordt als het éérst gestorven is? Het graan moet sterven en dán geeft God de kiemkracht,
zodat er vruchten kunnen worden gedragen. Mensen kunnen een afgestorven graankorrel
geen enkele kiemkracht geven. Dat kan God alleen! Met moderne technieken kan men graan
tegenwoordig genetisch manipuleren, maar een levensvatbare levenskiem plaatsen? Neen,
beslist niet! Dat is Gods terrein, en daarom kan Hij zeer zeker ook een gestorven mens weer
opwekken. 1 Cor. 15:35-38 – “Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt
worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt
niet levend, tenzij dat het gestorven is; En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam
niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der
andere granen. Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad
zijn eigen lichaam.”
Jezus was de éérste persoon, Die uit de dood opstond. Hij werd door de Heilige Geest
opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Rom. 4:25 – “Welke overgeleverd is om onze
zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.” Prijst God! En ook Zijn kinderen zullen
uit de dood opstaan. 1 Cor. 15:20-23 – “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de
Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo
is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo
zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde: de
eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.”
Bent u een christen, die best wel moeite heeft om dit te geloven?
Realiseert u zich dan dat het onomstotelijk vaststaat, dat Jezus uit het graf opstond en leeft.
Want vele mensen hebben Hem op verschillende tijdstippen en bij verschillende gelegenheden na de Opstanding gezien en zelfs met Hem gesproken. Hun getuigenissen zijn op
schrift vastgelegd. Na Zijn dood werd Hij gezien door Maria Magdalena, door de elf
apostelen, door Petrus, door Thomas, door Jakobus, door Kléopas en zijn metgezel, door
Paulus. Op één dag werd Hij zelfs door méér dan 500 mensen gezien. Leest u maar eens
1 Cor. 15:3-8. Topjuristen uit de gehele wereld, waaronder hoofdcommissarissen, rechters
en advocaten hebben verklaard, dat de Opstanding van Jezus vanuit juridisch oogpunt
gezien absoluut bewezen is. En dat géén verstandige rechtbank ter wereld een ander vonnis
zou kunnen vellen, dan dat de Opstanding op waarheid berust.
Omdat Jezus uit de dood opstond, is er ook hoop voor u, broeders en zusters, die in Jezus’
Kruisoffer gelooft, uw zonden heeft beleden en Hem volgt. Want de bijbel zegt dat u dan
Gods kind bent geworden en dat u na uw dood weer levend zult worden gemaakt. Want het
is de wil van God de Vader, dat ieder die Jezus aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven
zal ontvangen. Dan mag u voor eeuwig in vreugde met Hem voortleven.
De nieuwtestamentische gelovigen uit de éérste christelijke gemeenten, de zogenaamde
vroege regen Gemeente, hadden geen enkele moeite met het aanvaarden van Jezus’
Opstanding. Zij geloofden zowel in de Opstanding als in de Opname en wel op enig separaat
moment vóór de Grote Verdrukking en daarmee dus vóór de zichtbare Wederkomst van
Jezus. Volgens historici zou dit blijken uit oude en bewaarde geschriften uit de eerste twee
eeuwen na Jezus’ Hemelvaart. Hun geloof is overigens logisch! Want de Opstanding en de
Opname maakten deel uit van het onderwijs, dat zij van de apostelen hadden ontvangen.
Met de kerstening van het Romeinse Rijk na de bekering van keizer Constantijn de Grote,
verdween echter het geloof in de Opname. In Deel 2 ga ik hier nog even op in.
Wel, inmiddels staat het na de vele bloedige oorlogen, die sedertdien zijn gevoerd en de
onpeilbaar hoge berg van overige gepleegde, onvoorstelbaar gruwelijke zondedaden van de
mensheid wel vast, dat het Romeinse Rijk niet het duizendjarige Vredekoninkrijk was, zoals
men meende. En hiermee is ook het thema over met name de Opname weer actueel
geworden. Maar zoals zo vaak bij eindtijdthema’s ontstond er ook weer discussie onder de
bijbelonderzoekers. De discussie gaat thans vooral over de vraag of Jezus’ Komst om Zijn
Bruid op te halen heimelijk vóór Zijn zichtbare Wederkomst zal plaatsvinden óf wellicht
tegelijkertijd en dan in volle glorie. Met andere woorden, het algemene begrip Opname
versus het afgebakende begrip Opname!
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Binnenkort zal ik het thema van Opstanding en Opname vervolgen. Dan zullen belangrijke
nieuw-testamentische schriftgedeelten aan de orde komen en zal ik behandelen dat vele
groepen christenen denken aan een heimelijke Opname van de Gemeente.
Moge onze Heiland en Heer Jezus Christus u en mij deze week zegenen. Amen.
(wordt vervolgd)

