Nieuwe ontdekkingen maken de harten van de compromisloze christenen brandend
van verlangen naar dit toekomstig gebeuren. Zoals de profeet Daniel liet weten dat
de kennis zou toenemen in de eindtijd, zo is er ook opwekking van de echte hoop
naar de eerste onzichtbare wederkomst van Christus voor Zijn gemeente. (Dan.12:4).
Velen merken op, dat er reeds zovele tijden werden aangegeven, dat de Heer zou
terugkeren in dit of dat kalenderjaar. Velen hopen dit te mogen meemaken
gedurende hun aardse leven. Dit kan ook het verlangen sterk gunstig beïnvloeden,
doch andere “christenen” beginnen te spotten met deze profetie. Voor hen die in
duisternis (onwetendheid) leven, zal Hij komen als een dief in de nacht. Ongelovigen
vinden dit een absurde gedachte, al liegt God niet! Ook dit is vervulling van profetie:
3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die
naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de
vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest
is.1 Petr.3

Deze geheime opname kan plots en zonder waarschuwing in vervulling gaan, zoals
de profeet Henoch, voor de zondvloedramp! De profeet Henoch schreef: Dien geen
stomme afgoden. Wordt erfgenaam van een eindeloze tijd. Zalig wie zal ontsnappen
aan het grote oordeel.
Je kunt het best vergelijken met een ouderwets Joods huwelijk, waarbij de bruidegom
plots zijn bruid komt ophalen, want zijn huis om te wonen is klaar, en hij wil niet
langer wachten. God zal plots al de volgelingen van Jezus verzamelen. Zij die
gestorven zijn en zij die nog leven.
Deze gedachte bestaat reeds vanaf de derde eeuw na Christus! Later (1830)
overgenomen door anderen, waaronder M.McDonald, Darby enz.
WAAROM ZOU 2015 HET JAAR VAN DE HOOP “KUNNEN” WORDEN?
Bij de opname zal Jezus “verschijnen” doch enkel zichtbaar voor de Zijnen. Dit doet
ons denken aan Bijbelse verschijningen. Zo vinden wij in het Oude verbond, een
passage waarbij parallelle elementen aan de opname in ons oog springen! God
verscheen aan Mozes!
“De verschijning des Heren” zo plaatsten de vertalers een titel midden in de tekst.
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10 En de Here zeide tot Mozes: Ga tot het volk;
heilig hen heden en morgen, en laten zij hun
klederen wassen.
11 En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn,
want op de derde dag zal de Here nederdalen
voor de
ogen van het gehele volk op de berg Sinai. 12
Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde
kring
houden en zeggen: Wacht er u voor de berg te
bestijgen, of maar de voet ervan aan te raken;
ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood
gebracht worden. 13 Geen hand zal hem
aanraken, want dan zal men
zeker gestenigd of met pijlen doorschoten
worden; hetzij dier hetzij mens, hij zal niet
blijven leven.
Eerst bij de langgerekte toon van de hoorn mogen zij de berg bestijgen. 14 Toen daalde Mozes de berg af naar het volk;
hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. 15 En hij zeide tot het volk: Weest over drie dagen
gereed, nadert niet tot een vrouw. 16 En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen
werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk
bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. 17 Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats
God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. 18 En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de
Here daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele
berg beefde zeer. 19 Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de
donder. 20 Toen daalde de Here neder op de berg Sinai, op de bergtop, en de Here riep Mozes naar de bergtop,
en Mozes klom naar boven. Exodus 19

In dit gedeelte valt het bazuingeschal wel op. Doch wat hier bijzonder is, is dat hier
niet de “sjofar” staat of de ramshoorn. Meestal vertaald als: bazuin, trompet, enz.
Doch in een ander Hebreeuws woord: “Yovel”, een gouden of zilveren bazuin hier
voor de eerste maal gebruikt. Dit betekent: Jubilee. (Orthodoxe Joodse Bijbel)
Dit werd enkele gebruikt bij een jubeljaar! 2015 Is een Jubeljaar. Mozes ging de berg
op en God kwam hem tegemoet op de berg. Toen de berg Sinai, nu zal het de berg
Sion zijn.
21 En zo ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes
zeide: Ik ben enkel vreze en beving.
22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad
van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot
tienduizendtallen van engelen,
23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van
eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen,
en tot God, de Rechter over allen, en tot de
geesten der rechtvaardigen, die de voleinding
bereikt hebben, Hebr.12

De dag van de opname, de grote vergadering, zal een weerzien zijn van al uw
geliefden die waren gestorven! Dan zullen er tranen van blijdschap rollen door alle
wedergeboren christenen.
Het was een algemene vergadering van Gods volk rond de berg. De opname is ook
een algemene vergadering van allen die Jezus hebben aangenomen.(10) Hun
klederen dienden gewassen te zijn. Ook voor vandaag dienen allen die gedoopt
werden in Jezus naam, “witte klederen” te hebben:
14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij
zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden
gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. Openbar.7
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Dit wijst naar de doop van de mensen die door geloof in Christus, genade hebben
ontvangen. Er bestaat wel een verband tussen het feest der bazuinen en de opname
van de gemeente. (niet kerk). Het wordt ook Rosh Ha Shana, genoemd, nieuwjaar.
Het is een heilige samenkomst op de 1ste dag van de 10de maand. (Exod.12:2). Wij
bedenken Zijn feesten! Babelse christenen hebben hun eigen feesten ingesteld, met
heidense achtergrond.
Rosh Ha shana heeft nog een bijkomende betekenis, namelijk was er ook
bazuingeschal bij elke kroning of huwelijksfeest van een koning. De opname lijkt
een vervulling te worden van het huwelijksfeest. De overleden rechtvaardigen,
gelovigen in Christus, wachten in de schoot van Abraham.
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