DE MIDDELEEUWEN EN
DE GEHEIME OPNAME (RAPTURE)

Wanneer wij vandaag het barbaarse gebeuren zien op het Internet of soms op het
gecensureerde TV nieuws, dan denken wij aan wat destijds gebeurde in de
middeleeuwen, waar toen ook barbaarse praktijken werden gebruikt om de ketters
(Bijbelgelovige christenen) op de brandstapels te plaatsen.
Wanneer wij de Bijbelse profetieën lezen vandaag, dan staan wij even stil bij de
komende oordeelsdagen welke staan beschreven in de Apocalyps van de Bijbel.
Voor de ene mens zal dit angstaanjagend overkomen, en voor de wedergeboren
christenen zijn er vandaag tekenen van hoop.
Staat het begrip van de opname werkelijk in de Bijbel? Het brengt vandaag
christenen aan het twijfelen en andere beginnen te spotten met die eerste
wederkomst van Christus. Vandaag deden wij een ontdekking uit een oud
geschiedenisboek welke een beschrijving geeft over vele gebeurtenissen tijdens de
middeleeuwen.
In de Latijnse Bijbel vinden wij het woord “Rapio” en “Raptus” duidelijk terug bij
teksten die handelen over de bekende “opname” van de gemeente van Christus
Jezus. Dan lezen wij in dat geschiedenisboek het volgende:
Het gaat over een “schaking” waarbij het meisje tegen de wil van de ouders uit de
ouderlijke woning, met of tegen haar wil in, doch meestal met haar eigen
toestemming, snel wordt weggeleid. Dit lijkt een overblijfsel te zijn tot de 16 de eeuw,
daarna werd het eerder een uitzondering. De Kerk gesteld op haar eigen vrije wil,
verzette zich hiertegen, en wilde een bestraffing voor de jongen, die in feite een
snelle schaking pleegde.
“Als bezwarende omstandigheden kwamen er zowel de defloratie (ontmaagding) bij,
als het samenwonen, nog een tijd voor de huwelijksafsluiting.”
Er waren tussen 1569 en 1576 een 45 tal gevallen te noteren te Gent. Dit was een
inbreuk op het ouderlijk gezag. Men legde in de 17de eeuw een boet op.

Het woord “Rapio” was bekend in de schrijfwereld. Dit Latijnse woord, waarvan het
Engelse woord “Rapture” werd afgeleid, kreeg verschillende betekenissen
waaronder:
-Met geweld wegvoeren hoog in de lucht”
-Snel voor de rechter brengen
-Uit het vaderland wegvoeren
Wij vonden dit de moeite om deze wetenswaardigheid op onze site te plaatsen.
Deze drie betekenissen komen alle goed over in Bijbels licht. Wij gaan naar het
grote bruiloftsfeest. Wij komen voor onze Rechter Jezus, en wij zullen de
aarde, ons land van geboorte plots verlaten!
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