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De verbazingwekkende oorsprong  

van de Opnametheorie 

 

Door: Ernest Martin 

 

Bijna alle christenen zijn geïnteresseerd in profetie, vooral als de profetieën laten zien wat er zal 

gebeuren met christenen zelf. Er is niets mis met het verlangen naar dergelijke persoonlijke kennis. 

Zelfs onze Heer gaf een aanzienlijke hoeveelheid onderwijs over de omstandigheden die Zijn volk 

zullen overkomen aan het einde van de AION (Grieks: wereldtijdperk, eeuw) (Mattheüs 24:22-25). 

Wij allen delen een gemeenschappelijk belang in het willen weten over de deelnemers, de 

chronologie en de geografie van deze profetieën. Om de volledige kennis daarvan te begrijpen is het 

duidelijk dat alle relevante uitspraken van onze Heer en Zijn apostelen goed moeten worden 

uitgelegd en in een samenhangende volgorde. 

Veel christenen hebben geprobeerd om dit te doen. Als gevolg hiervan is de Leer van de Opname 

ontstaan. Deze is voor velen zo belangrijk geworden, dat de leer in sommige kringen nu wordt 

bekrachtigd als de belangrijkste openbaring van God om te laten zien wat er zal gebeuren met de 

leden van Zijn ecclesia, vlak voor en tijdens de Tweede Komst van Christus. Enkele van de grootste 

vrienden van de Heilige Schrift hebben deze leer aanvaard en ze onderwijzen deze valse leer, zelfs 

door foutieve vertaling - ook in “The Concordant Version” - van de woorden "eerste opstanding" door 

“voormalige opstanding” in Openbaring 20:5. Als men het woord juist vertaalt met eerste, dan 

betekent dit dat de opstanding van christenen plaatsvindt ná de Grote Verdrukking, en de theorie 

van een opname vlak vóór de Grote Verdrukking blijkt vals te zijn.  

De theorie van een opname vóór de Grote Verdrukking, echter, is een dreigende doctrine die de 

duidelijke taal van de tekst van het Nieuwe Testament verdraait. Sommige voorgangers van 

tegenwoordig zien de leer als het hart en de kern van de huidige christelijke verwachtingen met 

betrekking tot de profetische waarheid voor de nabije toekomst! Velen geloven dat deze valse leer 

de belangrijkste hoop is van het Lichaam van Christus voor hun verlossing en veiligheid tijdens de 

Grote Verdrukking. We moeten zorgvuldig naar deze leer kijken.   

 

De Leer van de Opname 

Begrijp goed dat het woord opname niet gevonden wordt in de Bijbelvertalingen. Er is ook geen 

enkel woord gebruikt door de Bijbelse auteurs om de profetische factoren die de leer omvat te 

beschrijven. De formulering kwam door middel van inductief redeneren. Sommige Bijbelse passages 

over de Wederkomst en de rol die de christenen zullen spelen bij die gebeurtenis, werden samen 

inductief gemengd om het onderwijs vast te stellen. 
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De moderne uitdrukking Opname is uitgevonden om het algehele onderwijs daaromtrent uit te 

leggen en de term past ook goed bij het onderwerp. De basisprincipes van de leer zijn eenvoudig. Er 

wordt beweerd dat Christus in twee fases naar deze aarde zal komen. Hij zal eerst in het geheim 

terugkomen om Zijn gemeente weg te nemen van deze wereld, zodat ze kunnen ontsnappen aan de 

Grote Verdrukking, die zal plaatsvinden aan het einde van deze AION. Christus keert vervolgens 

terug in een zichtbare komst om Zijn toorn over de naties van de wereld uit te storten. Dit is de 

algemene leer. 

Veel details over deze factoren zijn fel bediscussieerd. Er wordt vooral veel geargumenteerd over de 

chronologische kenmerken die ermee verbonden zijn. Sommigen denken dat de tijdspanne tussen 

de twee fases drieënhalf jaar zal zijn, anderen zeggen zeven jaar. Sommigen geloven dat de opname 

van de ecclesia plaatsvindt vóór de Verdrukking, anderen denken halverwege. Velen suggereren dat 

de heiligen van God zullen worden weggenomen naar de hemel voor hun bescherming, terwijl 

anderen wijzen op een geografisch gebied op deze aarde (zoals ik heb aangegeven in diverse 

artikelen).  Sommigen geloven dat slechts een deel van de ecclesia zal ontsnappen, terwijl anderen 

zeggen dat allen zullen worden gered. 

Deze variaties en andere hebben de interpretaties vermenigvuldigd onder degenen die het geloven. 

Maar ze zijn allemaal unaniem op één punt: het centrale thema van de Opnametheorie (zoals het 

over het algemeen wordt genoemd in de theologische wereld) toont aan dat Christus zal terugkeren 

naar de aarde in twee fases. Ze denken dat Christus in eerste instantie in het geheim voor Zijn 

heiligen zal komen en daarna zal Hij zichtbaar terugkomen met Zijn heiligen uit de hemel bij de 

feitelijke Wederkomst.  

 

De nieuwheid van de doctrine 

Het zou je kunnen verbazen, maar de Leer van de Opname wordt in geen enkel christelijk werk, 

waarvan we kennis hebben, genoemd, tot na het jaar 1830.  Of de vroege schrijvers nu Grieks of 

Latijns, Armeens of Koptisch, Syrisch of Ethiopisch, Engels of Duits, orthodox of ketters waren, 

niemand noemde het vóór 1830 (hoewel één zin in “Pseudo-Dionysius” uit ongeveer 500 na Chr. 

misschien zo zou kunnen worden geïnterpreteerd). Natuurlijk zeggen zij, die de leer in de Schrift 

menen te zien, dat deze om onbekende redenen aan het einde van de apostolische tijd niet meer 

werd onderwezen, om vervolgens weer op te duiken in 1830. Maar als de leer zo duidelijk in de 

Schrift staat vermeld, lijkt het onaannemelijk dat niemand ernaar zou hebben verwezen vóór de 19e 

eeuw. 

De laattijdigheid van de leer betekent niet noodzakelijk dat het onderwijs verkeerd is (alleen de 

duidelijke uitspraken van de Schrift kunnen dat openbaren). Dat duizenden eminente 

Schriftgeleerden uit meer dan zeventien eeuwen (inclusief de meest scherpzinnige Kerkvaders en de 

geleerden van de Reformatie en de periodes daarna) deze zo fundamentele leer niet hebben 

begrepen, toont aan dat zij als profetische domkoppen moeten worden beschouwd. Deze 

onderbreking van zeventien eeuwen, waarin niemand uitweidde over de leer, moet worden gezien 

als een obstakel voor de betrouwbaarheid ervan. 
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Het begin van de doctrine 

Het resultaat van een zorgvuldig onderzoek naar de herkomst van de Opnametheorie werd 

gepubliceerd in 1976. Dit was in een uitstekend researchboek dat het verdient om te worden gelezen 

door alle mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. De titel is: “The Unbelievable Pre-Trib 

Origin” geschreven door Dave MacPherson.  Hij catalogiseerde veel historisch materiaal dat 

antwoord geeft op de mysterieuze afkomst van de leer. Laten we de resultaten van zijn onderzoek 

eens doornemen. 

Rond 1825 vormde zich een religieus milieu onder een aantal christenen in Londen, waaruit de Leer 

van de Opname tevoorschijn kwam. Verwachtingen van de spoedige komst van onze Heer werden 

geuit. Dit was niets nieuws, maar wat ongebruikelijk was, was het onderwijs door een 

Presbyteriaanse dominee, genaamd Edward Irving, dat er een herstel van de geestelijke gaven 

moest komen vlak voor Christus' Wederkomst, zoals genoemd in 1Korinthiërs, hoofdstukken 12-14. 

Volgens Irving was de tijd gekomen dat die geestelijke manifestaties moesten gaan plaatsvinden. 

Onder de verwachte gaven was de vernieuwing van het spreken in tongen en ook profetische 

uitspraken, ingegeven door de Geest. 

Irving begon zijn geloof uit te dragen. Zijn oratorische vaardigheden en enthousiasme deden zijn 

gemeente in Londen groeien. Vervolgens begonnen een aantal mensen de “gaven” te ervaren. 

Zodra dit gebeurde kwam er tegenstand van de georganiseerde kerken. Het resulteerde in Irvings 

ontslag van de Presbyteriaanse Kerk in 1832. Zijn groep vestigde zich als de Katholieke Apostolische 

Kerk en bleef de leer van Irving uitdragen. Deze gebeurtenissen waren het begin van wat sommigen 

de Pinksterbeweging noemen. Sommige kerkhistorici duidden Irving aan als de vader van de 

moderne Pinksterbeweging. 

Wat heeft dit te maken met de oorsprong van de Opnametheorie? Kijk naar wat er gebeurde in het 

jaar 1830, twee jaar voordat Irving ontslag kreeg van de Presbyteriaanse Kerk. In dat jaar begon zich 

een heropleving van de “gaven” te manifesteren bij sommige mensen die in de laaglanden van 

Schotland woonden. Ze ervoeren wat zij noemden: “De uitstorting van de Geest.” Het ging gepaard 

met het spreken in tongen en andere charismatische fenomenen. Irving predikte dat deze dingen 

moesten gebeuren en nu deden ze zich voor. 

Op een bijzondere avond werd er gezegd dat de kracht van de Heilige Geest rustte op ene Miss 

Margaret Macdonald, terwijl ze ziek thuis was. Ze was ernstig ziek en dacht dat ze stervende was. 

Desondanks (of misschien omdat ze werd verondersteld te zijn gekomen onder de macht van de 

Geest) ervoer ze, gedurende meerdere opeenvolgende uren, uitingen van profetie en visioenen. 

Haar geestestoestand veranderde en ze begon aanzienlijke visionaire activiteit te ervaren. 

Het bericht dat ze ontving tijdens dit profetische visioen overtuigde haar dat Christus in twee fases 

zal verschijnen bij Zijn Wederkomst en niet bij één enkele gelegenheid, zoals de meeste mensen 

vroeger geloofden. De geestesuiting openbaarde dat Christus voor de eerste keer zou komen in 

heerlijkheid voor degenen die naar Hem uitkijken en later nogmaals, in een laatste stadium, 

wanneer elk oog Hem zou zien. Deze visionaire ervaring van Miss Macdonald vertegenwoordigde de 

belangrijkste bron van de moderne Opnametheorie, zoals het historische bewijs, samengesteld door 

de heer MacPherson, onthult. 
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De invloed van John Darby 

Veel mensen hebben gedacht dat John Darby, de stichter van de Plymouth Brethren, de 

initiatiefnemer was van de Opnametheorie. Dit is niet het geval. Darby was een briljant theoloog met 

uitstekende wetenschappelijke vaardigheden. Zelfs degenen die het met zijn leer niet eens zijn, 

geven toe dat hij, en velen met hem verbonden, een opleving in Bijbelstudie hielp veroorzaken in de 

hele evangelische wereld, die zich heeft voortgezet tot op de huidige dag. Alle liefhebbers van 

Bijbels onderzoek zouden dankbaar moeten zijn voor wat Darby en vooral zijn medestanders 

volbrachten voor de Bijbelwetenschap. Deze mannen hielpen de weg te plaveien voor de 

vernieuwing van de moderne lexicale studies in de Bijbelse talen. 

Deze vernieuwing van de taalstudies was niet het enige wat ze produceerden. De Bedelingenleer 

(Dispensationalisme) hebben ze ook onder de aandacht van de protestantse wereld gebracht. En 

dan was er deze nieuwe doctrine, aangeduid als de Opnametheorie. Hoewel veel christenen lang 

gedacht hebben dat de Opnametheorie ontstond bij John Darby, is het nu bekend dat dit niet waar is. 

Darby maakte hem populair. Scofield en anderen namen hem over. Maar Darby zorgde voor de 

intellectuele kledij, die hem respectabel maakte. Velen in de evangelische sfeer van het huidige 

christendom zijn zo overtuigd van zijn waarheidsgehalte, dat deze theorie wordt geaccepteerd als 

de absolute waarheid van God. Het feit is echter, dat John Darby de kennis van de leer van iemand 

anders kreeg. Zijn bron was Margaret Macdonald. 

De studies van de heer MacPherson tonen aan dat de ziekte van Margaret, tijdens welke zij haar 

visioenen kreeg en de openbaringen plaatsvonden, zich voordeed ergens tussen 1 februari en 14 

april 1830.  In de vroege zomer van 1830 werd haar geloof in de twee fases van Christus' komst 

genoemd tijdens aanbiddings- en gebedsbijeenkomsten in diverse steden in het westen van 

Schotland. In deze bijeenkomsten spraken een aantal mensen in tongen en werden andere 

charismatische gebeurtenissen waargenomen. De moderne Pinksterbeweging was geboren. 

Deze bijzondere en vreemde gebeurtenissen trokken John Darby zo aan dat hij een reis naar het 

gebied ondernam om te zien wat er gaande was. Hoewel hij de extatische gebeurtenissen, waarvan 

hij getuige was, niet goedkeurde, is het toch veelbetekenend dat Darby, na terugkomst uit 

Schotland, begon te leren dat Christus' komst zou plaatsvinden in twee fases. MacPherson geeft 

goede aanwijzingen dat Darby zelfs bij Miss Macdonald in haar huis op bezoek ging. Er bestaat geen 

enkele twijfel over het feit dat de visioenen en spirituele ervaringen van Miss Macdonald de bron van 

de moderne leer zijn. Maar geloof in dergelijke paranormale ervaringen is gevaarlijk, vooral als ze in 

strijd zijn met wat de Schrift leert. 

 

Visioenen en dromen 

Hoewel het mogelijk is dat visionaire openbaringen van God kunnen komen, is het altijd verstandig 

om voorzichtig te zijn in zulke zaken. Rond dezelfde tijd waarin Miss Macdonald haar visioenen 

ontving, ervoer Joseph Smith in Amerika zijn verschijningen die Mormoonse leerstellingen brachten 

aan de wereld. John Wilson had ook zijn dromen, die de vonk waren die de valse leer van het Brits- 

Israelisme deed opvlammen. Niet lang daarna kreeg Ellen G. White haar visioenen, die resulteerden 

in veel onderwijs over Zevende Dag Adventisten. En, heel opmerkelijk, al deze personen kregen 
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openbaringen van doctrines, naar men aannam van God, die zeer in strijd waren met elkaar en 

tegengesteld aan de leer van de Schrift. Dergelijke incidenten doen ons herinneren aan de 

waarschuwing die God aan Mozes gaf. 

 “Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of 

 een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft 

 met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten 

 wij hen dienen – dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet 

 luisteren; want de HERE, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de HERE, uw God, 

 lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.”  (Deuteronomium 13:1-3, NBG) 

 

Met betrekking tot zieners: denk aan wat de apostel Johannes christenen opdroeg: 

 “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want 

 vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.” (1Johannes 4:1, NBG) 

 

En hoewel sommigen verwijzen naar de profetie van Daniël dat “de kennis zal vermeerderen" 

(Daniël 12:4) als bewijs dat de heropleving van leerstellige waarheden zal plaatsvinden aan het einde 

van de AION, is dit niet wat Daniël bedoelde. Als je de profeet zorgvuldig leest, zul je zien dat Daniël 

sprak over de vermeerdering van de kennis van zijn eigen voorzeggingen, niet de heropleving van de 

algemene doctrines. In de oorspronkelijke tekst van Daniël staat het bepaalde lidwoord voor het 

woord “kennis". Daniël zei: “DE kennis zal vermeerderen" en de tekst toont aan dat hij bedoelde: de 

kennis van zijn profetieën. Daniël sprak op geen enkele manier over een vernieuwing van doctrines in 

de tijd van het einde. 

Een andere waarschuwing is noodzakelijk met betrekking tot de bronnen van visionaire leringen die 

zouden kunnen ontstaan in onze eigen tijd. Hij komt van de apostel Paulus en we zouden er veel 

aandacht aan moeten besteden. 

 “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het 

 geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.”  

 (1Timotheüs 4:1, NBG) 

 

Deze waarschuwingen uit Gods Woord zijn een herinnering dat we voorzichtig moeten zijn in het 

accepteren van de waarheid van visionaire openbaringen, met name die aan het einde van de AION 

en die tegenstrijdig zijn aan elkaar en aan de Schrift. De theorie van een opname vlak vóór de Grote 

Verdrukking is zo'n leer; een leer zonder Schriftuurlijke grond. Immers, de Heilige Schrift maakt 

duidelijk dat de eerste opstanding (wanneer christenen uit het verleden uit de dood opstaan en de 

levenden op dat moment zijn weggerukt tot in de lucht bij Christus) komt nadat de Verdrukking 

voorbij is (Openbaring 20:5). En hoewel een aantal mensen in het Lichaam van Christus deze valse 

leer hebben aangenomen, wordt het tijd om deze te lozen uit het christelijk geloof. 
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De waarheid is dat de gelovigen zullen worden beschermd tegen het kwaad van de Antichrist (en de 

oordelen van de Grote Verdrukking) door een veiligheidsmantel van God, die hen zal beschermen op 

aarde. Er is slechts één wederkomst (Grieks: PAROUSIA) van Christus en dat is het moment (voor de 

gelovigen die dan in leven zijn) waarop zij zullen worden veranderd in onsterfelijkheid en het 

moment waarop de opstanding van gelovigen plaatsvindt. Dat is wanneer de gelovigen allemaal 

Christus in de wolken zullen ontmoeten (1Tessalonicenzen 4:13-18). Wij kunnen dit onderwijs met 

volle zekerheid geloven. Vergeet niet, God zorgt voor jou en voor het hele Lichaam van Christus. 

 

Noot van de vertaalster:   

Persoonlijk geloof ik de laatste alinea van dit artikel niet helemaal. Ik geloof, net als Ernest Martin, 

dat de Schrift niet leert dat Christus in het geheim zal komen, en ik geloof ook dat gelovigen de 

Grote Verdrukking zullen doormaken, maar ik geloof niet dat deze gelovigen tot het Lichaam van 

Christus behoren. Ik geloof dat zij, die wel tot het Lichaam behoren, lang vóór de Grote Verdrukking, 

met Christus zullen worden geopenbaard (verschijnen). 

 “Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus 

 verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”   

 Kolossenzen 3:3,4 - NBG. 

Bij deze gebeurtenis zal Christus tevoorschijn komen uit de Shekinah heerlijkheid, om te worden 

geopenbaard in de hemel en er is beloofd dat wanneer Hij wordt geopenbaard, dat dan de 

gemeente die Zijn Lichaam is samen met Hem geopenbaard zal worden. “Verschijnt” en 

“verschijnen”  in dit vers verwijzen niet naar Christus’ tweede komst, zoals velen aannemen. Voor 

komst wordt het Griekse woord PAROUSIA gebruikt, dat eigenlijk aanwezigheid betekent. In dit vers 

wordt een vorm van het Griekse EPIPHANEIA gebruikt, dat de betekenis heeft van krachtig 

lichtschijnsel. De gedachte is dat de leden van het Lichaam van Christus herkenbaar zullen worden 

doordat zij op een of andere wijze licht zullen uitstralen (verSCHIJNEN), zoals Christus Zelf ook zal 

doen. Zie ook: 1Korinthiërs 15:38-40. 

Ik begrijp uit de Schrift dat deze openbaring van Christus en Zijn Lichaam plaatsvindt bij de aanvang 

van het Koninkrijk der Hemelen op aarde. Dat is een zeer lange, gezegende periode voor Israël en de 

volkeren, die voorafgaat aan het Duizendjarig Vrederijk. Aan het einde van deze periode, ná de 

Grote Verdrukking, daalt Hij van de hemel af en gaan de overige gelovigen Hem op de wolken 

tegemoet.  

 

 

******* 

Vertaald door: Anke Pronk-Waterlander 
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