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DE OPSTANDING VAN BEHOUDEN GELOVIGEN. 
 
JJJooohhhaaannnnnneeesss   555:::222999      eeennn   zzziii jjj    zzzuuulll llleeennn   uuuiiitttgggaaaaaannn,,,    wwwiiieee   hhheeettt    gggoooeeedddeee   gggeeedddaaaaaannn   hhheeebbbbbbeeennn,,,    tttooottt   dddeee   ooopppssstttaaannndddiiinnnggg   ttteeennn   

llleeevvveeennn,,,    wwwiiieee   hhheeettt    kkkwwwaaadddeee   bbbeeedddrrreeevvveeennn   hhheeebbbbbbeeennn,,,    tttooottt    dddeee   ooopppssstttaaannndddiiinnnggg   ttteeennn   oooooorrrdddeeeeeelll...    

   
Niet iedereen gelooft in het opstaan uit de doden. Velen “denken” dat er na de lichamelijke 
dood niets meer is. Anderen denken over een reïncarnatie, dit bestaat niet zegt God! 
(Hebr.9:27)Indien dit zo zou zijn, ware God zeer onrechtvaardig. Wie niet over de dood wil  
nadenken zal nooit de zin van dit aardse leven kunnen begrijpen. Crematie is vandaag 
een bewijs dat mensen niet meer geloven in de beschreven opstandingen. God liet in het 
oude testament  beenderen verbranden als straf!!! 
Enkel gelovigen in Christus, zullen opstaan uit de dood om eeuwig te leven. Daarom 
bestaat er ook een verschil in het rouwproces tussen christenen en anderen. Rouwende 
Bijbelgetrouwe christenen hebben ook wel verdriet, maar  hebben een vaste en levende 
hoop elkander terug te zien! Het verdriet van ongelovigen is eerlijk gezegd niet te troosten. 
(1 Thess.4:13). 
 
51   Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: Wij, als gelovigen, zullen 
niet allemaal sterven, 
52  maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste 
trompet schalt. Ja, er zal het machtig geluid van een trompet te horen zijn; en dan zullen de doden 
voor altijd levend worden gemaakt en wijzelf zullen een nieuw lichaam krijgen. 

53  Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, 
onsterfelijk lichaam.(1 Cor.15) 

 
De veelbesproken opname ( the rapture) is een plotse 
geheime opstanding welke nu ieder ogenblik in vervulling 
kan gaan!   De ongelovige wereld zal dan slechts merken 
dat er graven open zijn gegaan en lijken zijn verdwenen.  
Dit nieuws zal wellicht verzwegen worden of men zal een 
andere leugenachtige verklaring  afleggen als bv. Een actie 
van UFO’s. (Bijzonder actief de laatste tijd). 
Velen zullen er wel eens van gehoord of gelezen hebben en 
dan zeggen: “Het was toch waar!” Die plotse verdwijning 

van de nog in leven zijnde christenen, zal uiteraard catastrofes veroorzaken. Bv: in het 
verkeer enz. Voor deze verdwijning staat in het grieks”harpazo”, betekent met kracht 
weggerukt!  
 
JJJeeezzzuuusss   kkkooommmttt   uuuiii tttsssllluuuiii ttteeennnddd   dddeee   """ZZZiii jjjnnneeennn"""    ooonnnzzziiiccchhhtttbbbaaaaaarrr   oooppphhhaaallleeennn   ooommm   hhheeennn   ttteee   bbbeeewwwaaarrreeennn   vvvoooooorrr   dddeee   rrraaammmpppzzzaaalll iiigggeee   

gggeeebbbeeeuuurrrttteeennniiisssssseeennn   dddiiieee   oooppp   aaaaaarrrdddeee      zzzuuulll llleeennn   gggaaaaaannn   ppplllaaaaaatttsssvvviiinnndddeeennn...   CCChhhrrriiisssttteeennneeennn   mmmaaakkkeeennn   dddeee   lllaaaaaatttsssttteee   wwweeerrreeellldddoooooorrr llloooggg   

eeennn   dddeee   nnnoooggg   kkkooommmeeennndddeee   ooonnngggeeekkkeeennndddeee   nnnaaatttuuuuuurrrrrraaammmpppeeennn   nnniiieeettt   mmmeeeeee!!! 
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Het geloof in deze toekomstige geprofeteerde gebeurtenis is minder gekend onder 
katholieken, protestanten en ook al evangelische christenen. Sommigen beginnen te 
spotten met die wederkomst van Christus. 
Anderen halen aan dat het woord “opname” niet in de Bijbel staat!  
Gelukkig hebben ze ongelijk. Het woord “rapture”  wat opname of wegrukking betekent is 
terug te vinden in de vulgata! (Latijnse Bijbel) (onder het werkwoord “rapere”, en rapturos). 
(“rapire” in het Italiaans). Je kunt er echt niet meer naast kijken! 
14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God 
degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.15  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.16  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;17  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. 
18  Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.(1 Thess.4) 

 
Dat er vandaag pogingen ondernomen worden om deze tweeduizend jaar oude en  
levende hoop van de christenen weg te nemen lijkt mij nogal begrijpelijk, de antichrist en 
de valse profeet zijn op komst, alles zit nu in een voorbereidingsfaze! Wij moeten slechts 
waakzaam zijn, en vast houden wat wij hebben: Gods Woord!  De Bijbel!  Sola scriptura!!! 
 

DE OPNAME IS EEN SUPERSNELLE ONTSNAPPING AAN GODS  
KOMENDE OORDELEN OP AARDE 

 
Opb 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik 
u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te 
verzoeken hen, die op de aarde wonen. 
Het ligt in Gods karakter om mensen te redden, en een uitredding te geven aan hen die 
naar Hem willen luisteren. De opname is een uitweg! Daarom is er een sterke hoop voor 
Gods volk uit de heidenen! (Bedenk het gebed van de profeet Daniel)  
 
13  De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen 
dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u 
er tegen opgewassen bent.(1 Cor.10)(boek) 

Wij dienen te bidden dat deze belofte in vervulling mag gaan voor ons, dat ieder die 
samen met ons in Christus geloven zoals de schrift leert opgenomen mag worden ! 
 
36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden 
zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.Luc.21 

Waakzaam zijn betekent, alle gebeurtenissen vergelijken met het profetische woord, en 
onze heiliging in acht nemen, dus geen wereldse gelijkvormigheid. 
“In staat zijn” betekent dat ons geloof ook geloofswerken en kenmerken kent. 
Met “alles wat geschieden zal” is de zeventigste jaarweek van de profeet Daniel bedoeld. 
Dit is de tijd van de verdrukking en grote angst voor Israel, en de oordelen over alle 
volkeren die zullen strijden tegen Israel!  
 

JEZUS IS DE REDDER, DE ONTSNAPPING! 
 
De eerste stap is in feite onze eerste ontsnapping aan de tweede dood, door te geloven in 
Jezus’ offer nodig voor onze vergeving. De Bijbel maakte ons geestelijk levend en genas 
van onze geestelijke blindheid. 
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3  hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst 
verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is 
overgeleverd,(Hebr.2 

 
Wie dus de Bijbel verwerpt of eraan twijfelt loopt een risico van eeuwigheidsbelang. 
 
9  Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God 
bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, 10  en uit de hemelen zijn Zoon te 
verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.(1 
Thess.1) 

Wie gehoorzaam is aan de Bijbel, aan Gods bevelen, zal ook de stem van God horen bij 

het “rapture” bevel: "Come up hither" 
De christen die niet volhardt, en afzwakt, geen tijd meer maakt voor God, voor deze zal 
het een ramp worden! Hij zal de tijd niet meer onderscheiden en afgevallen zijn.  
 
45  Maar als die slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven 
en slavinnen te slaan, en te eten, en te drinken en dronken te zijn, 
46  dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht en op een uur, dat hij 
niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der trouwelozen doen delen.Luc.12 

 
DE OPSTANDING VAN SCHIJNCHRISTENEN EN ALLE ONGELOVIGEN 

 
DDDaaannniiieeelll   111222:::222      VVVeeellleeennn   vvvaaannn   hhheeennn   dddiiieee   ssslllaaapppeeennn   iiinnn   hhheeettt    ssstttooofff    dddeeerrr   aaaaaarrrdddeee,,,   zzzuuulll llleeennn   ooonnntttwwwaaakkkeeennn,,,    dddeeezzzeeennn   tttooottt   

eeeeeeuuuwwwiiiggg   llleeevvveeennn   eeennn   gggeeennneeennn   tttooottt    vvveeerrrsssmmmaaadddiiinnnggg,,,    tttooottt    eeeeeeuuuwwwiiiggg   aaafffgggrrr iii jjjzzzeeennn...    

 
De ongelovigen en alle anders gelovigen zullen duizend jaar langer in het graf liggen. Hun 
opstanding zal een opstanding zijn om veroordeeld te worden. Het laatste oordeel is enkel 
en alleen voor de ongelovige mens, die Jezus Christus heeft verworpen. De ongelovige of 
religieuze heeft andere goden achterna gelopen, of geloofde in de wereldwijde leugen van 
Darwin! 
Wat moeten wij verstaan onder eeuwig afgrijzen? 
Het zal een toestand zijn zonder de heerlijkheid Gods, een echte hel. Mensen vergeten 
dat er hel is door hun ongeloof. Jezus schetste verschillende beelden hoe wij ons de hel 
moeten voorstellen. Jezus sprak nooit over een leugenachtig vagevuur!   
   

MMMaaatttttthhheeeuuusss   111000:::222888      EEEnnn   wwweeeeeesssttt    nnniiieeettt    bbbeeevvvrrreeeeeesssddd   vvvoooooorrr   hhheeennn,,,    dddiiieee   wwweeelll   hhheeettt    lll iiiccchhhaaaaaammm   dddooodddeeennn,,,    mmmaaaaaarrr   dddeee   zzziiieeelll   

nnniiieeettt    kkkuuunnnnnneeennn   dddooodddeeennn;;;    wwweeeeeesssttt    vvveeeeeellleeeeeerrr   bbbeeevvvrrreeeeeesssddd   vvvoooooorrr   HHHeeemmm,,,   dddiiieee   bbbeeeiiidddeee   ,,,    zzziiieeelll   eeennn   lll iiiccchhhaaaaaammm,,,   kkkaaannn   

vvveeerrrdddeeerrrvvveeennn   iiinnn   dddeee   hhheeelll...    

 
DE OPSTANDING ZONDER VERHEERLIJKT LICHAAM 

 
43  En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: 
Lazarus, kom naar buiten!  44  De gestorvene kwam naar 
buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en 
er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot 
hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.   

 
Lazarus stond op, doch met zijn oud lichaam. Dit lichaam 
was onverheerlijkt. Het was een heel gebeuren, en velen 
kwamen tot geloof in Jezus. Hiermede toonde Jezus Zijn 
Goddelijke macht over leven en dood. Men wil vandaag Jezus, Zoon van God in de rij 
zetten (ontheiligen) van de andere godsdiensten als een groot profeet, doch niemand kon 
doen als Hij of stond op uit de dood.  
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DE OPSTANDING MET EEN VERHEERLIJKT LICHAAM 

 
44  Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid , en een geestelijk lichaam opgewekt . Is er een 
natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.(1 Cor.15) 

 
Wat Paulus hier bedoeld is een “ spiritueel lichaam” , een opstandingslichaam 
bestaande uit een lichaam en een geest. Een lichaam zonder vlees en bloed. 
Dit maakt duidelijk dat zo’n lichaam niet gebonden is aan tijd en plaats, en geen weerstand 
kent van het aardse. 
Bij de opstanding / opname in de lucht hebben wij twee soorten van transsubstantiatie,   
geraamten die een verheerlijkt lichaam aandoen, en de nog levende christenen welke hun 
lichamen zullen voelen veranderen in een oogwenk. 
Dit lichaam is er nodig om bij God te kunnen leven. (1 Corinthe 15:50  Dit spreek ik evenwel 
uit, broeders:  vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft 
de onvergankelijkheid niet.) 
 

DE GEESTELIJKE OPSTANDING 
 
Lukas 9:60  Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven;  maar ga gij heen 
en verkondig het Koninkrijk Gods. 

 
Jezus leert ons dat er twee soorten van doden zijn op deze aarde. De lichamelijke dode en 
de geestelijke dode. Het is duidelijk dat niet iedereen de bijbel kan begrijpen, zolang hijzelf 
nog geestelijk dood is. Door nieuwe bijbelvertalingen te maken is er geen beter begrip, 
enkele groter verwarring! 1Co 2:14  Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de 

Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het 
geestelijk moet worden beoordeeld. 

Onder de blindgeborene, begrijpen wij hetzelfde. Ieder mens wordt als een geestelijk 
blinde geboren. Nu kunnen wij kijken naar de geestelijke opstanding in het hart van de 
mens die zich tot Jezus Christus bekeert.  

 
1  Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u 
niet leefde zoals God wilde. 2  U liep met de grote massa van deze wereld mee en 
deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde satan, de leider en vorst van 
de geestelijke machten in de lucht, die nu nog aktief is in de mensen die vijanden 
van de Here zijn.(Efeze2) 

 
Ieder mens die niet wil leven zoals God wil, is nog geestelijk dood. Vele mensen menen 
gelovig te zijn, doch ze zijn enkel religieus. Ze maken zich een eigen god, en maken ook 
nog eigen wetten die passen naar hun eigen gezindheid. Het is precies wat Gods volk 
deed bij het maken van het gouden kalf. 
Zo moeten wij ook opletten de Bijbel niet naar onze eigen hand te willen uitleggen om toe 
te geven aan onze eigen begeerten. Zo zijn er die leraars zoeken die spreken naar hun 
eigen verlangens en belangen. Ook een eigenmachtige uitleg kan niet. (2Petr.1) Een 
Bijbeluitleg is naar de Geest, als het voortkomt uit een schrift met schrift te vergelijken en 
met een biddend hart.  
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DOOR DE OPSTANDING EEN LEVENDE HOOP! 

   
3 ¶ Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote 
barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen 
wedergeboren worden tot een levende hoop, 4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en 
onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u,  5 die in de kracht Gods 
bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid,  welke gereed ligt om geopenbaard te 
worden in de laatste tijd.(1 Petr.1) 

 
Het is door de opstanding van Jezus: 

 

DDDaaattt   mmmeeennnssseeennn   kkkuuunnnnnneeennn   bbbeeehhhooouuudddeeennn   wwwooorrrdddeeennn,,,   

   DDDaaattt   mmmeeennnssseeennn   kkkuuunnnnnneeennn   wwweeettteeennn   bbbeeehhhooouuudddeeennn   ttteee   zzziiijjjnnn...   

   DDDaaattt   mmmeeennnssseeennn   kkkuuunnnnnneeennn   llleeevvveeennn   mmmeeettt   eeeeeennn   tttoooeeekkkooommmssstttpppeeerrrssspppeeeccctttiiieeefff      

dddaaattt   vvvoooooorrrssspppoooeeedddiiiggg   iiisss...   

   DDDaaattt   mmmeeennnssseeennn   kkkuuunnnnnneeennn   sssttteeerrrvvveeennn   zzzooonnndddeeerrr   aaannngggsssttt   vvvoooooorrr   dddeee   dddooooooddd   

   DDDaaattt   mmmeeennnssseeennn   vvvaaannn   hhhaaarrrttteee   GGGoooddd   kkkuuunnnnnneeennn   lllooovvveeennn   eeennn   ppprrriiijjjzzzeeennn...   

   DDDaaattt   mmmeeennnssseeennn   vvvrrruuuccchhhttteeennn   vvvaaannn   GGGoooddd   kkkuuunnnnnneeennn   vvvoooooorrrtttbbbrrreeennngggeeennn   

   DDDaaattt   mmmeeennnssseeennn   zzzooonnndddeeennn   kkkuuunnnnnneeennn   ooovvveeerrrwwwiiinnnnnneeennn   

   

DDDaaattt   BBBiiijjjbbbeeelllgggeeetttrrrooouuuwwweee   ccchhhrrriiisssttteeennneeennn   zzzuuulllllleeennn   

llleeevvveeennn   ooooookkk      

aaalll   zzziiijjjnnn   zzziiijjj   gggeeessstttooorrrvvveeennn!!!   

   
   


