Veel christenen kennen deze tekst uit het evangelie van Dr. Lucas. Lezers kunnen zich
vandaag de vraag stellen: Waarom? Jezus maakt de reden heel duidelijk, Ik kom al
mijn discipelen evacueren, verlossen uit een wereld vol van wetsverkrachting,
ongerechtigheid, zondigheid en misleiding. (1 Joh.4:6 – 2 Thess.2:11) Jezus
gaf voldoende tekenen van de tijd waarin wij vandaag leven, en dan sprak Hij:

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden
omhoog, want uw verlossing genaakt. (Luc.21:28).
Hoofden die zich neerbuigen, zijn soms mensen die depressief worden, mensen die
teleur en moedeloos zijn gesteld in deze hedendaagse samenleving. Wij zien weinig
blijde gezichten op straat, integendeel tot mensen die wenend wandelen.
De apostel Paulus bemoedigde de mensen te Thessaloniki welke Jezus volgden en
hem aanriepen. Daar waren christenen die in verwarring waren gekomen omwille van
de wederkomst van de Here. Toen waren er ook al valse predikers en schrijvers, om
de mensen op een dwaalspoor te brengen. Zo kwam er soms twijfel welke niet nodig
was.
Let op wat Paulus schreef:

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen
en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 2
Tessalonicenzen 2:4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of
voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te
laten zien, dat hij een god is. (NBG vert.)
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Eerst afval of eerst opname?
Wanneer wij onderzoek doen dan vinden wij deze tekst moeilijk. Andere onderzoekers
vonden hier een probleem met het woord: Afval, Apostasy, Grieks. Dit staat niet in de
grondtekst van de Bijbel.
Velen prediken de geloofsafval, welke wij wel vandaag kunnen vaststellen.
Geloofsafval is er gedurende de tijd van de prediking al altijd geweest.
Een bekende Joodse Archeoloog en historicus Schonfield maakt de opmerking, dat de
grondtekst een betere vertaling geeft voor “afval” met het Engelse woord “Defection”
Dit woord betekent ook ”uitwijking” zoals men zijn land verlaat en elders gaat wonen.
Daarom schrijft Paulus een waarschuwing om zich niet te laten misleiden van de dag
van de “uitwijking” lees “opname” !!! (Herziene vert.E.S St.Amant Bijbel 1908)
Het gaat hier wel over de hereniging met Hem (2 Thess.2:1)
2 Tessalonicenzen 2:1 Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze]

Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem,

De Peschitta vertaling (Aramees) vertaald niet met “afval” maar met rebellie of afwijzing van
de opname of uitwijking gedachte. Dit is wat zich ook vandaag herhaalt, men gelooft niet
verder of men twijfelt aan de geheimenis waarover Paulus sprak:

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij
veranderd worden, 1 Korintiërs 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin,
want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij
zullen veranderd worden.
Dit is niet de Dag van de wederkomst, waarbij de Antichrist zal worden uitgeschakeld! Dus
volgens de context, eerst dient de opname te gebeuren, en dan pas kan de wetteloze
werelddictator van de NWO zich kenbaar maken. Hierbij denken wij dat Paulus heeft
nagedacht over wat wij vinden in het Marcusevangelie:
Marcus 13:27 En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen

verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde
tot het uiterste des hemels.
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