
Why the 'rapture' comes first 1 of 4: What does Judaism say? 
Waarom de ‘opname’ eerst komt 1 van 4: Wat zegt het Judaïsme? 
 
Hallo allemaal,  
De meest populaire eindtijd theologie die vandaag de dag de ronde doet wordt 'preterisme' genoemd, 
van het Latijnse praeter, wat 'verleden' betekent. Het preterisme gelooft dat alle profetische woorden 
in het Nieuwe Testament reeds vervuld zijn. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat alles in vervulling 
ging in het jaar 70, toen Jeruzalem werd verwoest.  
 
Het preterisme ziet De Openbaring als een historisch document en vol symboliek van dingen die al 
gebeurd zijn. Het basisvers voor het preterisme is Mattheüs 24:34: "Voorwaar, Ik zeg u: de generatie 
die deze dingen ziet, zal niet voorbijgaan voordat al deze dingen gebeurd zijn."  
 
De fout is dat zij het vers lezen als iemand die het bijna 2000 jaar later leest in plaats van iemand die 
het Jezus live hoorde zeggen. Als je jezelf in het gesprek plaatst, zie je de context waar Jezus het 
over heeft. Hij had net verteld over de antichrist die in de tempel komt halverwege (3,5 jaar) in het 
door Daniël voorspelde verdrag, en zei toen DIE generatie die dat ziet, zal niet voorbijgaan totdat alles 
vervuld is.  
 
Als iemand het preterisme volledig gelooft  
Geloven zij dat Jezus' wederkomst in De Openbaring slechts een geestelijke wederkomst is, wat nauw 
verwant is met de 'Dominion theologie'. Dominion theologie gelooft ook dat eindtijd profetie geestelijk 
is in plaats van werkelijk. Zij gelooft dat christenen de wereld zullen overheersen in de "7 bergen" of 7 
gebieden van wereldse invloed, en zo het koninkrijk van de hemel op aarde zullen brengen.  
 
De 7 bergen zijn:  
Religie, onderwijs, familie, media, bedrijfsleven, overheid, kunst & entertainment. Het werd in 1975 
gestart door Campus Crusade for Christ oprichter Bill Bright en YWAM (Youth with a Mission) 
oprichter Loren Cunningham. Later werd het gepopulariseerd door Peter Wagner in zijn 'Nieuw 
Apostolische Reformatie’ (NAR) die onderwees dat er 'apostelen en profeten' zouden zijn en de rest 
van de bedieningsgaven in elk van de 7 gebieden, waardoor ze onder de heerschappij van christenen 
zouden komen. 
 
Omdat het preterisme (en de Dominion Theologie) gelooft dat alles in de Openbaring symbolisch is 
voor gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden, zien zij dingen die we in de vorige serie hebben 
behandeld, zoals de dubbele asteroïde inslag, als iets dat al gebeurd is - en niet een letterlijke 
asteroïde inslag die letterlijk het zonlicht wegvaagt - maar op de een of andere manier, geestelijk...Ik 
weet het, het preterisme valt nogal snel uit elkaar... 
 
Er zijn andere eindtijd geloofsovertuigingen die pleiten voor geen opname, of misschien een U-bocht 
opname waarin de heiligen de hemel in gaan, Jezus ontmoeten, en dan omkeren voor Zijn 2e komst. 
Degenen die preterisme of dominion theologie geloven zullen waarschijnlijk niet anders kunnen dan 
een deel ervan te geloven en de rest niet - dat is wat er gebeurt wanneer iemand dwaling gelooft - niet 
alles past, dus moeten ze een deel geloven en de rest niet. Dat zou een aanwijzing moeten zijn dat 
wat zij geloven dwaling is, maar voor de meesten geldt dat zij dat niet herkennen.  
 
Geen van deze theorieën is gebaseerd op de Joodse leer van een wegvoering van de heiligen. 
Dat is de fout van al die andere geloven over de eindtijd - Geen van hen houdt rekening met de 
Joodse leer over het Bazuinenfeest, dat God aan Mozes gaf. Zij hebben het Judaïsme niet 
bestudeerd, de context van waaruit Jezus en Paulus onderwezen, dus bouwen zij een onjuiste basis 
van geloofsovertuigingen over de eindtijd. In dit deel 1 zal ik kort samenvatten wat God Mozes 
hieronder gaf, en in delen 2, 3, en 4 ga ik in detail hierop in.  
 
Ik zal in deze serie veel Joodse bronnen geven, waaronder de Targum (vertaling en commentaar), 
Torah (geschreven wet), Misjnah (mondelinge wet), Gemara (commentaren) en Midrash (Rabbinale 
studie). Ik doe dit alleen omdat het Joodse geloof in een opname vóór de Grote Verdrukking, zoals wij 
het zouden noemen, zo sterk is, zo goed gedocumenteerd, dat ik niet wil dat mensen denken dat ik 
het verzin.  
 
De 7 door God gegeven feesten van Leviticus 23 



De 7 staan in het Jodendom bekend als "repetities" en worden gehouden als "goddelijke afspraken" 
op hun specifieke dag, met het oog op een toekomstige vervulling. Om die reden zien we dat de 4 
lentefeesten precies op hun dag werden vervuld. Ongezuurd brood en Pesach werden op hun dag 
vervuld door Jezus' zondeloze offer aan het kruis. Jezus werd die zondag opgewekt en dat was ook 
het feest van de eerste vruchten (van de gerst oogst). Jezus is de eerstgeborene uit de dood, wij 
gelovigen zijn de eerste vruchten van de aarde die aan God worden geofferd toen zij in dankbaarheid 
met een graanschoof naar Hem zwaaiden.  
 
Vijftig dagen later is het Pinksteren (Pente, of 50), de viering van de 50e dag na de doortocht door de 
Zee, toen God Mozes zijn wet gaf (Exodus 19). Het Jodendom leert dat op die dag de Geest van God 
in de 70 bekende talen op aarde ging en de hele mensheid de 10 Geboden in hun eigen taal gaf. 
(Daarom wordt de mens geboren met de innerlijke kennis dat het verkeerd is om te liegen, te stelen, te 
moorden, overspel te plegen, en dat er een God is die hen heeft geschapen heeft en een doel heeft 
voor hun leven heeft). 
 
Daarom is tongentaal een voortdurende vervulling van God die Zijn Woord aan de mensheid geeft, 
want in tongentaal spreken wij Gods Woord in de talen van de aarde, en de hemel. Daarom gaat 
tongentaal door tot op de dag van vandaag. Zolang Gods Woord gesproken wordt onder de volkeren, 
zo is Pinksteren in een staat van voortdurende vervulling. Net zoals Jezus' offer aan het kruis 
voortdurend in werking is, en Zijn opstanding op het Feest van de Eerste Vruchten voortdurend en in 
werking is.  
 
De 4 lentefeesten werden op hun precieze dag vervuld. De 3 herfstfeesten moeten nog vervuld 
worden. Dat zijn Rosh Hashanah/Feest van de Bazuinen (dat de opname omvat), Yom Kippur - de 
verzoendag (Jezus' wederkomst), en het Loofhuttenfeest (God die met de mens leeft, om jaarlijks met 
Jezus gevierd te worden in het Duizendjarig Rijk, volgens Zacharia 14:9-16).  
 
Dit betekent dat 4 van de 7 op hun dag werden vervuld, en dat het 5e, Loofhuttenfeest, dat ook zal 
zijn. Dan blijven alleen Yom Teruah/Feest van de Bazuinen/Rosh Hashanah (de verrukking) en Yom 
Kippur (Jezus' wederkomst) over. Het lijkt redelijk dat een keer in september de opname zal 
plaatsvinden op de aangewezen feestdag... 
 
Een samenvatting van de Joodse leer over 'de opname; vanaf volgende week in detail 
behandeld 
Het Bazuinenfeest is het enige feest dat begint op de Nieuwe Maan-fase, dat is wanneer er geen 
maan is, ze is aan het zicht onttrokken. De maan staat voor gelovigen, die hun licht van de zon 
krijgen. Zij zullen verborgen worden bij het blazen van de laatste bazuin. Paulus leerde dat de nieuwe 
maan een schaduw is van iets dat komen gaat. 
 
De laatste bazuin is een zeer specifieke bazuin die alleen geblazen wordt op het Bazuinenfeest; om 
de rechtvaardige doden tot leven te brengen om samengebracht te worden met de Messias. De 
Laatste Trompet is de rechter hoorn van de ram die in het braambos gevangen zat en waarop 
Abraham blies om te vieren dat Izaäk uit de dood was opgewekt, zodat hij hem niet hoefde te offeren. 
Het Jodendom leert dat bij het blazen op de laatste bazuin de rechtvaardigen geoordeeld zullen 
worden, gevolgd door een feestmaal in de hemel met de Messias.  
 
Het Jodendom leert dat bij het blazen van de Laatste Trompet de rechtvaardige doden worden 
opgewekt om naar de Messias te gaan, terwijl de aarde de periode van 7 jaar ingaat van Daniël's 70e 
week, bekend als de Tijd van Jakob's Benauwdheid. Ook bekend als de Dag des Toorns. Paulus 
schreef in 1Thessalonicenzen 1:10 en 5:9 dat God ons niet heeft geroepen tot toorn - als je de Joodse 
leer niet kent, besef je niet de betekenis in het Judaïsme ervan en het verband met het Bazuinenfeest.  
 
Al deze dingen gaf God aan Mozes en ze zijn uitvoerig beschreven in talrijke rabbijnse werken. Er is 
nog veel meer, en deze details zullen in de komende 3 weken worden geschetst, dus blijf op de 
hoogte! Tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com of John@cwowi.org 

 
 



Why the rapture comes first, 2 of 4 
Waarom de opname eerst komt, 2 van 4 
 
Hallo allemaal, 
Vorige week heb ik een korte blik geworpen op andere meningen over de opname; wat ze gemeen 
hebben is dat geen van hen overweegt dat God misschien aan Mozes de leer over de opname heeft 
gegeven. In feite heeft Hij dat ook gedaan, en dat is waar we in de komende 3 weken naar zullen 
kijken. 
 
Yom Teruah, het feest van de Bazuinen 
Het wordt ook Rosh Hashanah genoemd (het hoofd/begin van het jaar, het Joodse nieuwjaar). Het 
leert over de kroning en bruiloft van de Messias, de opstanding van de rechtvaardige doden, het 
bijeenbrengen van de adel (jij en ik), het geven van beloningen aan Zijn hofhouding (de 
edelen/koningen/priesters van Zijn koninkrijk), de dag des oordeels, het begin van Jakob's 
Benauwdheid (de verdrukking), en de gedenkdag van het begin van de wereld.  
 
De oorspronkelijke instructies over het blazen op de bazuin zijn te vinden in Leviticus 23:23-25, en 
worden later genoemd op plaatsen als Numeri 29:1 en Psalm 81:3 ("Blaas de bazuin op de nieuwe 
maan". Het is de enige van de 7 feesten die begint bij de nieuwe maanfase, wanneer er geen maan is, 
want de maan is verborgen. De maan is lang een type geweest van de gelovigen in de Messias, daar 
zij geen eigen lichtbron heeft, maar afhankelijk is van de zon - dat is het Jodendom, niet het 
Christendom dat die symboliek maakt. Dus bij de opname zijn de gelovigen in de hemel aan het oog 
onttrokken, zoals de maan bij de nieuwe maanstand niet te zien is. 
 
Paulus zou later in Colossenzen 2:16-17 schrijven dat de nieuwe maan een 'schaduw is van de 
toekomende dingen', een zinspeling op het Bazuinenfeest en de opstanding van de doden. 
 
Als je Yom Teruah opzoekt, dan vertelt de Hebreeuwse Lexicon ons dat het woord 'teruah' 'een 
ontwakings geschal' betekent. Dit 'ontwaken' of opstaan uit de dood, wordt overal in de rabbijnse 
leringen over het Bazuinenfeest gevonden. Welke trompet wordt gebruikt om de rechtvaardige doden 
te doen ontwaken?  
 
Volgens Pirke deR' Eliezer (Rabbi Eliezer's geschriften)  
Hij zegt dat de linker hoorn van de ram die in het braambos gevangen zat, in Genesis 22 toen 
Abraham bijna Isaak offerde maar een vervanger vond, de 'eerste bazuin' is. Hij werd geblazen op de 
berg Sinaï toen Mozes de Wet ontving.  
 
De rechter hoorn of "laatste bazuin" zal geblazen worden om de Messias aan te kondigen. Abraham 
blies erop in verband met Izaäk die uit de dood was opgewekt - hij ontving hem, in een gestalte, uit de 
dood Hebreeën 11:17-19, dus blies hij op de hoorn om dit te vieren. Sindsdien wordt die hoorn 
gebruikt op het Bazuinenfeest. (Hoewel de originele ramshoorn al lang verdwenen is) 
 
Er is ook 'De Grote Shofar', die gereserveerd is voor Yom Kippur, de Grote Verzoendag, wanneer de 
Messias komt en het einde van het tijdperk wordt aangekondigd. Dat wordt geblazen als laatste 
oproep om verzoening te ontvangen voor iemands zonde. 
 
Paulus schreef over deze laatste bazuin in 1Corintiërs 15:51-53: "Zie, ik toon u een geheimenis. Wij 
zullen niet allen sterven, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, bij de 
laatste bazuin, want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij 
allen zullen veranderd worden." 
 
Als je dat leest en je hebt je nog nooit verdiept in de Joodse leer over de laatste bazuin, dan lees je 
alleen maar dat er een of andere bazuin zal klinken en weet je niet waarom het de 'laatste bazuin' 
wordt genoemd, die ervoor zal zorgen dat de doden in Christus en zij die op dat moment leven, 
veranderd zullen worden om zich bij de Heer te voegen. Maar als je weet wat het Judaïsme leert, dan 
realiseer je je dat Paulus' grote openbaring, die verschilt van het Judaïsme, is dat de levenden ook 
veranderd zullen worden - dat is het mysterie, dat is wat nieuw is en niet wordt onderwezen in het 
Judaïsme.  
 



Dit is belangrijk omdat het laat zien dat Paulus geloofde in de traditionele Joodse leer over wat wij de 
opname noemen: Dat het een Joodse leer is van het Bazuinenfeest. De laatste bazuin zal geblazen 
worden tijdens de nieuwe maanfase, wanneer de maan aan het zicht onttrokken is, als een type van 
gelovigen die opgewekt en veranderd worden om verborgen te zijn in de Messias.  
 
Dit komt uit een onderricht en (Joods) tempelgebed dat tijdens het Bazuinenfeest wordt 
gebeden:  
"Ontwaakt gij slapers uit uw slaap, staat op uit uw slaap, onderzoekt uw leven en bekeert u en 
gedenkt uw Schepper. Verlaat de ijdelheid, kijk in uw zielen en verbeter uw wegen, verlaat uw boze 
gedachten en uw pad... 
 
Paulus parafraseert ditzelfde Bazuinenfeest tempelgebed in Efeziërs 5:14-17: "Daarom, zoals hij zegt: 
'Ontwaakt u die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan toe, dat gij 
rechtvaardig leeft, niet als dwazen, de tijd verlossende, want de dagen zijn slecht. Wees daarom niet 
onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is."" 
 
De meeste lezers van Efeziërs hebben geen idee dat Paulus hier in Efeziërs 5:14 het tempelgebed 
over de opname parafraseert, de opwekking van de rechtvaardige doden...ze weten niet wie de 'hij' is 
aan het begin van Paulus' citaat, namelijk dat het de priester is die dat gebed bidt op het 
Bazuinenfeest in de tempel. Nu weet je het.  
 
In deze tijd van de Joodse feesten, ook in onze tijd, wordt dagelijks Psalm 27 gelezen. Vers 5 zegt dit: 
"Want in de tijd der benauwdheid (tijd van Jakobs benauwdheid, of de verdrukking) zal Hij mij 
verbergen in Zijn paviljoen. In de verborgenheid van zijn tabernakel zal Hij mij verbergen. Hij zal mij op 
een Rotssteen zetten." Ook v10: "Wanneer mijn vader en moeder mij verwerpen, zal de Heer mij 
opnemen." (mij tot Zich nemen) 
 
Dit bevestigt het Joodse geloof dat in de tijd van benauwdheid, Jacobs benauwdheid of de dag des 
toorns, Hij ons in Hem verbergt. Nogmaals, als je niet zou weten dat deze Psalm gelezen wordt in 
verband met het Bazuinenfeest over de opname, zou je gewoon een interessante Psalm lezen.  
 
Daarom schreef Paulus in 1Thessalonicenzen, toen hij onderwees over de 'opname' in 1:10: "...te 
wachten op Jezus, die ons verlost heeft van de toekomende toorn" en in 5:9-10: "Want God de Vader 
heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, 
want of wij gestorven zijn of wakker liggen, wij zullen tezamen met Hem leven". 
 
Als je alleen het woord 'toorn' leest zonder te begrijpen dat dat in het Jodendom verwijst naar de 
verdrukking of de tijd van Jakobs benauwdheid, dan zul je het niet begrijpen. Maar het gebruik van 
'toorn' in de context, gaat over de dagen na het blazen van de laatste bazuin.  
 
De dagen van toorn? 
"...Drie boeken worden geopend op Rosh Hashanah: Eén voor de rechtvaardigen, één voor de 
goddelozen, en één voor de tussenpersonen. De rechtvaardigen worden onmiddellijk ingeschreven en 
verzegeld in het Boek des Levens; de goddelozen worden onmiddellijk ingeschreven en verzegeld in 
het Boek des Doods; en de tussenpersonen worden opgeschort van Rosh Hasjana tot Jom Kippoer 
(Grote Verzoendag). Als zij waardig worden bevonden, worden zij voor het leven ingeschreven; als zij 
onwaardig worden bevonden, worden zij voor de dood ingeschreven." Rosh Hashana 16b 
 
De Tussenpersonen zijn degenen die nog geen beslissing hebben genomen over de Heer en die nog 
tijd hebben tot het einde van de Verdrukking, of dagen van toorn, om voor Hem te beslissen, of niet.  
 
Joël 2:1, 11 schrijft over de dag des toorns, de toekomende toorn des Heren. Ook Zefanja 1:14-17. 
Jesaja 13:6-9 en 34:1-8 spreken over de tijd van de verontwaardiging van de Heer, de toekomende 
toorn. Jeremia 30:4-7 spreekt over de tijd van Jakobs benauwdheid. Openbaring 6:14-17 zegt dat zij 
zich wilden verbergen voor de 'toorn van het Lam', want de grote dag van Zijn toorn is gekomen." Het 
concept van de dag des toorns, wat wij de verdrukking noemen, komt in het hele Oude Testament 
voor. Paulus zei tegen de Tessalonicenzen dat zij elkaar moesten troosten, want God heeft ons niet 
geroepen tot (de dag van) toorn. 
 



 Zoals bij Noach, die de ark inging toen hij 600 jaar oud was, en ontsnapte aan de vloedwateren van 
het oordeel. Het is lang begrepen dat er 6.000 jaar van de moderne mens op de aarde zal zijn, dan zal 
de Messias (de Ark) Zijn volk in Hem doen binnengaan, verzegeld door de Geest (de Heer sloot de 
deur van Noach's ark), dus verborgen in de Messias/Ark, boven de vloedwateren van toorn en oordeel 
uitstijgen.  
 
De verdrukking of tijd van Jakobs benauwdheid wordt ook wel de Dagen van Ontzag, de Dag des 
toorns, de Verontwaardiging, en de Geboorteweeën van de Messias genoemd. Dat zijn de dagen 
waarvan Paulus de Thessalonicenzen vertelde dat we ervan gered zijn. Dat zijn de dagen waarvan 
Psalm 27 zegt dat we met Hem verborgen zullen zijn in Zijn tabernakel.  
 
Geboorteweeën van de Messias 
"Men verwachtte klaarblijkelijk dat deze 'smarten' zouden worden begrepen als de barensweeën 
waarin de nieuwe tijd (Duizendjarig tijdperk met Messias die de aarde regeert) geboren zou worden. 
De overeenkomstige uitdrukking in de Rabbijnse tekst is 'de barensweeën van de Messias', dat wil 
zeggen, niet het lijden van de Messias zelf...maar de stuiptrekkingen van moeder Sion die in 
barensweeën is om de Messias voor het Joodse volk voort te brengen." Judaïsme in de Eerste Eeuw 
Christelijk Tijdperk, George Foot-Moore. 
 
Dit toont aan dat de aarde door 'geboortepijnen' zal gaan om de Messias op aarde te 'baren' - dat is 
wat wij de verdrukking noemen, de laatste en meest gewelddadige 'geboortepijnen' voordat de 
Messias aan de mensheid wordt geopenbaard - wanneer de koninkrijken van deze wereld de 
koninkrijken van onze God en van Zijn Christus worden, en Hij voor eeuwig en altijd zal heersen.  
 
Als we nu de termen als 'toorn' en 'geboorteweeën' begrijpen, kunnen we Mattheüs 24 in zijn Joodse 
context begrijpen, en dat is voor volgende week. Tot dan....  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com of john@cwowi.org 

 
 
Why the rapture comes first, 3 of 4, Matthew 24 
Waarom de ‘opname’ eerst komt, 3 van 4, Mattheüs 24 
 
Hallo allemaal, 
We eindigden vorige week met het spreken over de 'geboortepijnen van de Messias', wat het laatste 
proces van 'barensweeën' beschrijft waar de aarde doorheen moet voordat de Messias 'geboren' 
wordt in de wereld - Zijn 2e komst.   
 
Het begrijpen van Mattheüs 24:8-31 
In Zijn onderwijs van Mattheüs 24 - vergeet niet dat Jezus onderwezen was en geloofde in alle Joodse 
dingen van het Bazuinenfeest dat ik hier deel - dit is een aloude leer, sprak Hij over oorlogen en 
hongersnoden en aardbevingen op aarde, en zei toen in vers 8-9: "Dit alles is slechts het begin van de 
weeën. Dan zullen zij u overleveren om verdrukt te worden, om gehaat te worden door alle volken..." 
 
Voor het Joodse oor, toen Jezus de term 'weeën’ gebruikte, verlegde Hij de focus van Zijn onderwijs 
naar de laatste 7 jaren van dit tijdperk, de tijd van toorn, de tijd van geboorteweeën op de aarde voor 
de komst van de Messias. Mattheüs is geschreven voor het Joodse volk en bevat verschillende 
'Messiaanse' dingen, alleen voor het Joodse oor bedoeld.  
 
Bijvoorbeeld, de term "Zoon van David", is een Joodse term voor de Messias, en wordt 10 keer 
gebruikt in Mattheüs. In feite wordt in hoofdstuk 1, vers 1 beweerd dat Jezus de Zoon van David is, 
waardoor dat thema het hele onderwerp is. (Slechts 3x gebruikt in Marcus en 4x in Lucas en 0x in 
Johannes)  
 
Dus toen Mattheüs Jezus citeerde met de woorden "Dit is nog maar het begin van de 
geboorteweeën", wist iedere Jood die dat in Mattheüs 24:8 las, dat Jezus het nu had over die laatste 7 
jaar, de Tijd van Jakobs Benauwdheid, of 70e week van Daniël: De geboortepijnen van de Messias. 
 



Gelukkig zullen er miljoenen zijn die tot de Heer komen gedurende de laatste 7 jaar. De 144.000 
Joodse evangelisten, de 2 getuigen, zijn er om Israël en de wereld de realiteit van Jezus als Messias 
te tonen. Zij die de opname gemist hebben, zullen ook het Huwelijksmaal van het Lam missen.  
 
Herinner je van eerdere leringen over het Bazuinenfeest/de opname, dat de aarde in deze tijd in Gods 
gedachten verdeeld is in 3 groepen - de rechtvaardigen, de goddelozen en zij die nog geen beslissing 
genomen hebben. Er zullen in die tijd gelovigen op aarde zijn; Openbaring 6:9-11 laat martelaren zien 
die voor de Vader staan en vragen hoe lang het nog duurt voordat Hij wraak neemt op degenen die 
hen gedood hebben.  
 
Maar toen Jezus de term (het begin van) 'geboortepijnen' gebruikte  
Begon voor het Joods denken daarmee een context van 7 jaar. Dit zou betekenen dat v8-14 over de 
eerste helft van deze tijd gaat, want in v15 vertelt Jezus hen dat wanneer zij de mens der zonde in de 
tempel zien, op de helft van de tijd (lees Daniël 9 om dit te begrijpen), - ga dan weg uit de stad want 
dan zal er een 'grote verdrukking' zijn. 
 
De profetie van Daniël zal gebeuren zoals gezegd is, namelijk na 3,5 jaar zal de mens der zonde de 
tempel verontreinigen, en de resterende 3,5 jaar zal de grote verdrukking zijn. In v22 zegt Hij zelfs dat 
als die dagen niet verkort worden, de mensheid erin zal slagen zichzelf te vernietigen.  
 
In de verzen 29-31 sluit Hij die periode van 7 jaar af door te zeggen: "Onmiddellijk NA de verdrukking 
van die dagen zullen de zon en de maan verduisterd worden...en het teken van de Zoon des mensen 
zal in de hemel verschijnen...en Hij zal Zijn uitverkorenen verzamelen van het ene einde van de HELE 
HEMEL tot het andere einde..." (niet het verzamelen van Zijn uitverkorenen van de aarde, maar van 
de hemel) 
 
Het is over deze leer van de laatste 7 jaar dat Jezus in v33-34 zei: "De generatie die deze dingen ziet, 
zal niet voorbijgaan voordat alles vervuld is." Dat begrip past in het Joodse onderwijs van die tijd, en in 
ons NT. Dat aan het einde van de geboortepijnen van de Messias, Hij zal verschijnen om Israël te 
herstellen tot de leidende natie en Hij zal het koninkrijk van God op aarde vestigen, met de Messias 
als Koning.  
 
Een laatste gedachte in dit segment:  
Het Feest van de Bazuinen wordt door God in Leviticus 23:24 ook wel De gedenkdag of Yom 
HaZikkaron genoemd: "...het zal een sabbat zijn, een gedenkteken (Zikkaron) van het blazen op de 
bazuinen, een heilige afspraak."  
 
In de Talmoed en de orde van dienst voor deze dag, wordt geleerd dat het Bazuinenfeest of 
Gedenkdag inhoudt dat God de daden van de mensheid in Zijn gedachten brengt. Er wordt geleerd 
dat vele boeken door God op die dag worden geopend, waaronder het Boek der Herinnering. (Een 
verwijzing is te vinden in Maleachi 3:6) 
 
De leer is dat wanneer de gelovigen in de Messias uit de dood worden opgewekt om zich bij de 
Messias te voegen, zij ook op dat moment worden geoordeeld. (Rosj Hasjana 16b) Dit is geen hemel 
of hel oordeel, maar eerder een rekenschap geven van wat wij in ons leven hebben gedaan sinds wij 
Hem kennen.  
 
Paulus schrijft hier verschillende keren over, o.a. in 1Corintiërs 3:3-15 waar hij zegt dat als wij zaken 
als nijd, twist en verdeeldheid in ons hart met ons naar de hemel meebrengen, het zal worden 
weggebrand als hout, hooi en stoppels, maar wij zelf zullen gered worden. Hij dringt er bij hen op aan 
zich te bekeren van twist en verdeeldheid en om op te groeien in Christus, om zo goud, zilver en 
kostbare stenen, gebouwd op het fundament van Jezus Christus, in hun leven veilig te stellen.  
 
Er is nog zoveel meer, maar volgende week moet ik de serie afsluiten met hoe de gebeurtenissen van 
1 & 2 Thessalonicenzen precies beschrijven waar we het over hebben...tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 
 
 



Why the rapture comes first, 4 of 4 
Waarom de ‘opname’ eerst komt, 4 van 4 
 
Hallo allemaal, 
Vandaag zullen we naar 1 en 2Thessalonicenzen kijken om de cirkel rond te maken van alles wat we 
hebben behandeld. Maar eerst de samenvatting: 
 
Het Jodendom leert dat wanneer de laatste bazuin wordt geblazen tijdens de nieuwe maanfase aan 
het begin van hun jaar, de dode gelovigen in de Messias opstaan om Hem te ontmoeten. Paulus 
voegde daar zijn eigen openbaring aan toe dat wij, die op dat moment in leven zijn, ons bij hen zullen 
voegen. Terwijl wij geoordeeld worden en een feestelijk 7-jarig feest in de hemel hebben, gaat de 
aarde de Dagen des Toorns* binnen, de Tijd van Jakobs Benauwdheid, en de Geboorteweeën van de 
Messias. Daniël profeteerde dit als een periode van 7 jaar waarin een man van zonde een 7-jarig 
verdrag met Israël zal sluiten, om hen vervolgens op de helft van de tijd te verraden, 3,5 jaar na het 
sluiten van het verdrag.  
 
*Noteer deze vermeldingen over de dagen des toorns: Openbaring 6:16, 11:18, 14:10, 19, 15:1, 7, 
16:1. Jesaja 13:13, Jeremia 10:10, 21:5, 32:37, Nahum 1:2. Zie ook Joël hoofdstukken 1-3 voor 'de 
dag des Heren'.  
 
Wanneer je in De Openbaring leest over 'de toorn van Hem die op de troon zit' en 'de dag van Zijn 
toorn is gekomen' in Openbaring 6:16-17, weet dan dat dat een zeer Joodse aangelegenheid is. Het is 
geen terloops gebruik van het woord 'toorn'. Paulus en de schrijvers gebruiken dat woord opzettelijk 
om een specifieke tijd aan te duiden. Het is apart en uniek voor de tijd van Jakobs Benauwdheid, ook 
bekend als de geboortepijnen van de Messias.  
 
1 en 2Thessalonicenzen. 
In 1Thessalonicenzen 1:10 zet Paulus het thema van zijn brief uiteen: "En te wachten op Zijn Zoon uit 
de hemel, die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost heeft van de 
toekomende toorn." (Let op de zinsbouw, dat hij specifiek Jezus noemt die uit de doden is opgewekt, 
waarmee hij zinspeelt op de doden in Christus die opstaan en wij die in leven zijn om op dat moment 
veranderd te worden).  
 
We kunnen duidelijk zien dat het gebruik van "(ons verlost van de) toekomende toorn" en dat wij 
verlost zijn van die tijd, een zeer specifiek tijdsbestek is. Maar als iemand niet op de hoogte is van het 
Joodse gebruik van het woord of de uitdrukking, zal het hem ontgaan.  
 
Nadat hij hen heeft verzekerd dat wij verlost zullen worden van de toekomende toorn, legt hij 
die dagen uit in 4:13-16:  
 
"Maar ik wil niet, broeders, dat gij onwetend zijt omtrent hen, die gestorven zijn, opdat gij niet bedroefd 
zijt, gelijk anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en weder 
opgestaan is, alzo zal God hen, die in Jezus gestorven zijn, met Zich brengen. Want dit zeggen wij u 
door het woord des Heren, dat wij, die leven en achterblijven tot de komst des Heren, in geen geval de 
ontslapenen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met 
de bazuin Gods neerdalen uit de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan." 
 
Dat is natuurlijk precies wat hij zei in 1Corintiërs 15, in zijn uitleg over hoe wij verlost zullen worden 
van de toekomende toorn - alles in volgorde, de doden in Christus eerst, dan de levenden, 
 
Hij herhaalt zijn uitspraak van 1:10 in 5:9-10 om het punt te benadrukken: "Want God (Vader) heeft 
ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus. Dus of 
wij nu gestorven zijn of leven, wij zullen samen met Hem leven."  
 
Dit stemt overeen met zijn onderwijs van 1Corintiërs 15, zijn gebruik van het tempelgebed op het 
Bazuinenfeest in Efeziërs 5:14-16, en de bewering dat de nieuwe maan een schaduw is van iets dat 
komen gaat (het blazen van de bazuin zodat de doden en de levenden veranderd worden en bij de 
Heer zijn). De Vader heeft ons verlost van de Dagen des toorns. 
 



De Thessalonicenzen wilden meer details over de gebeurtenissen rondom de komst van de 
Heer voor hen... 
Dus schreef Paulus een tweede brief aan de Thessalonicenzen met meer details over 'de opname. In 
hoofdstuk 1 van zijn 2e brief sprak hij opnieuw over hoe wij bij Hem zullen zijn als Hij in die tijd Zijn 
toorn over de ongelovigen uitstort. Dan opent hoofdstuk 2: 
 
"Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden; want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een vertrek 
(afval) komt, en dan zal de mens der zonde geopenbaard worden, de zoon des verderfs; Die zich 
stelt en verheft boven al wat God genaamd of aanbeden wordt; zodat hij als God zit in de tempel 
Gods, zich vertonende, dat hij God is. Herinnert gij u niet, dat ik u deze dingen gezegd heb, toen ik bij 
u was? 
 
En nu weet gij, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis van de 
wetteloosheid is al aan het werk: Totdat hij, die zich op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 
(weg gehaald is). 
 
En dan zal de goddeloze geopenbaard worden, die de Here zal verteren met de geest van zijn mond, 
en zal vernietigen met de helderheid van zijn komst. (2e komst)" 
 
Het debat over het vertrek 
De focus van velen ligt op het woord "apostia", "vertrek", of "afvallen". Het wordt ook gebruikt om een 
opstand te beschrijven, een verlaten van de een voor de ander, een wegvallen. Als Paulus dus zegt 
dat er een 'afvallen' moet gebeuren voordat de mens der zonde geopenbaard wordt, nemen velen aan 
dat het een 'afvallen van het geloof' betekent. 
 
Er staat in geen enkel Grieks manuscript 'van het geloof'. Paulus zei niet dat er een afvallen van het 
geloof moest plaatsvinden, alleen dat er eerst een afvallen, een vertrek moest plaatsvinden. Maar 
degenen die denken dat het om een afvallen van het geloof gaat, menen dat Paulus zegt dat de mens 
der zonde pas geopenbaard kan worden als er een massaal afvallen van het geloof is.  
 
Maar dat is grammaticaal niet logisch. Lees dit als 'afvallen van het geloof' om de tegenstrijdigheid te 
zien: "Die dag zal niet komen totdat het massale afvallen van het geloof gebeurt, dan zal de mens der 
zonde geopenbaard worden...en nu weet je wat hem verhindert om geopenbaard te worden, en 
daarom zal hij die hem weerhoudt om geopenbaard te worden, dat blijven doen, totdat hij uit de weg is 
gehaald." 
 
Hoe is dat logisch? Er moet een massale afvalligheid van het geloof plaatsvinden en DAN wordt de 
mens der zonde geopenbaard, en op de een of andere manier wordt de anti-Christ weerhouden totdat 
er een massale afvalligheid van het geloof is? Wie is dan 'hij' die hem tegenhoudt en die verwijderd of 
'uit de weg geruimd' moet worden zodat de anti-christ geopenbaard kan worden? Dat is niet logisch.   
 
Wat wel logisch is, is het volgen van Paulus' onderwijs in de rest van het NT 
De Amplified Bible in zijn aantekeningen, en Kenneth Wuest's NT maken aantekeningen die onthullen 
dat het woord 'apostia', vertrek betekent, uit het zicht verdwijnen, of op reis vertrekken. Op de 
Bijbelschool in 1979 leerde ik dat het oorspronkelijke gebruik van het woord de handeling beschreef 
van een schip dat de haven verlaat en achter de horizon 'wegvalt'. DAT begrip van het woord is 
consistent met de rest van het NT en grammaticaal hier: 
 
"Die dag zal niet komen voordat eerst de afval (Joodse wegvoering van gelovigen in de Messias) 
komt, en dan zal de mens der zonde geopenbaard worden...en nu weet gij wat hem weerhoudt, opdat 
hij op het juiste ogenblik geopenbaard wordt...en wie hem weerhoudt, zal dat blijven doen totdat hij uit 
de weg gehaald is, dan zal de mens der zonde geopenbaard worden." (2Thess. 2:3-7) 
 
De 'hij' die hem weerhoudt is het lichaam van Christus, Christus op aarde, die als een zout of 
bewaarmiddel fungeert dat moet worden verwijderd voordat de mens der zonde wordt geopenbaard. 
Sommigen suggereren dat het de Heilige Geest is die verwijderd wordt, zodat de mens der zonde 
geopenbaard kan worden. Ik zou het zo zeggen, het is de Heilige Geest in ons en Zijn tijd van 
bediening aan ons, zowel Joden als niet-Joden die deel hebben uitgemaakt van de laatste 2000 jaar 
van het tijdperk der heidenen, dat weggehaald moet worden.  
 



De Heilige Geest zal op de aarde blijven, want in de Verdrukking worden mensen 
wedergeboren.  
Maar Zijn bediening zoals wij die kennen in het lichaam van Christus, zal worden weggedaan. God zal 
met Israël handelen in de laatste 7 jaar, de 70e week van Daniël, daarom zien we de 2 getuigen 
Mozes en Elia - God zal als het ware op "Joodse tijd" zijn.  
 
Dus het lichaam van Christus en de bediening van de Heilige Geest die uniek is voor ons in dit 
"kerktijdperk" moet van de aarde verwijderd worden zodat het "slecht kan gaan" zouden we kunnen 
zeggen. Ik weet dat we altijd naar ons willen verwijzen als de bruid, maar de NT verwijzingen naar het 
lichaam van Christus als de bruid van Christus zijn zeer gering (4 keer, allemaal in De Openbaring), 
terwijl de verwijzingen naar ons als het lichaam van Christus en één lichaam met Christus verreweg 
de talrijkste zijn, zo'n 130 keer, zeggende dat wij in Hem zijn en Hij in ons in de context van het zijn 
van Zijn lichaam op aarde terwijl Hij als het hoofd leiding geeft vanuit de hemel.  
 
Nu hebben we consistentie in alles wat Paulus over dit onderwerp schreef. In 1Corintiërs 15:35-56 
noemt hij de Laatste Bazuin die het Joodse geloof aanduidt dat op het Bazuinenfeest/Rosj Hasjana, 
als het begint bij de nieuwe maan, de doden in de Messias zullen worden opgewekt met verheerlijkte 
(hemels materiële) lichamen. Paulus voegt er zijn eigen openbaring aan toe dat zij die op dat moment 
leven ook "in een oogwenk veranderd zullen worden".  
 
Hij herhaalt deze bewering in Colossenzen 2:16-17 en zegt onder andere dat de nieuwe maan een 
"schaduw is van de toekomende dingen". Hij bevestigt dit nogmaals voor de Efeziërs in 5:14-16, waar 
hij het tempelgebed uit het Hebreeuws in het Grieks vertaalt, zeggende: "Staat op gij die slaapt, staat 
op gij die sluimert, en de Messias zal u licht geven. Ziet dan toe, dat gij nuchter leeft, niet als dwazen 
(dwazen zeggen: 'Er is geen God'), maar als wijzen, want de dagen zijn slecht." 
 
Hij zegt hetzelfde tegen de Thessalonicenzen - de Vader heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot 
het verkrijgen van onze verlossing. De Heer zal neerdalen met een geroep en het geluid van de 
bazuin, en voor de ongelovige zal Hij zijn als een dief in de nacht - een dief breekt in om iets te nemen 
dat hem niet toebehoort - maar wij behoren Christus toe, dus is het wettig en juist dat Hij ons neemt. 
Maar voor de ongelovige zal de opname zijn alsof Jezus inbreekt in huizen en neemt wat Hem niet 
toebehoort - maar dat doen wij wel.  
 
Dan tenslotte, als laatste detail voor de Thessalonicenzen, openbaart hij dat de mens der zonde niet 
geopenbaard kan worden voordat het vertrek komt, wat de mens der zonde weerhoudt om 
geopenbaard te worden. Maar eenmaal verwijderd, zal het vertrek van het lichaam van Christus 
toelaten dat de mens der zonde geopenbaard wordt.  
 
En daarom schrijft Paulus consequent: "vertroost elkander met deze woorden" (Thess. 3:2, 4:18, 5:11, 
2Thess. 2:17). Amen. Laat je troosten, laat het resoneren in je geest....en rust....volgende week een 
nieuwe serie, tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en email me op cwowi@aol.com 

 
 


