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De Opname vóór de grote verdrukking? 

Door: Tom Ballinger 

 

Eén van de meest populaire doctrines in de kerken van vandaag is die van een opname vóór de grote 

verdrukking. Deze is met name zeer populair in evangelische kringen en Pinkstergemeenten. Het 

geloof in de opname vóór de grote verdrukking houdt in dat de wederkomst van Christus in 

werkelijkheid bestaat uit twee verschillende komsten. De eerste komst is geheim en vindt plaats 

voor het begin van de zevenjarige verdrukking. 

Bij deze geheime komst, komt de Heer Jezus Christus voor alle gelovigen, of zij nu dood of levend 

zijn. Dit is inclusief alle Oudtestamentische heiligen en de levende en dode heiligen van de 

Nieuwtestamentische Gemeente. Deze heiligen zullen de Heer Jezus in de lucht ontmoeten en 

daarna naar de hemel gaan, waardoor zij ontkomen aan vreselijke oordelen die over de aarde zullen 

komen tijdens de zeven jaar van verdrukking. 

Aan het einde van de grote verdrukking, zal, volgens hun geloofsovertuiging, de Heer Jezus 

terugkeren naar de aarde met al Zijn heiligen. Deze komst is niet geheim, maar wordt gezien door 

de hele wereld. Bij deze komst vernietigt Christus de Antichrist en zijn bondgenoten, allen die de 

leugen geloofden, alle tegenstanders, en Hij plaatst Satan in de bodemloze put. Daarna zal Christus, 

volgens hen die geloven in een opname vóór de grote verdrukking, Zijn duizendjarige regering op 

aarde vestigen.  

Sommigen, onder degenen die geloven in een opname vóór de grote verdrukking, leren twee 

verschillende komsten, terwijl anderen spreken van één komst in twee verschillende fasen. Fase 1 is 

de geheime opname en fase 2 is de zichtbare komst van Christus in oordeel. Beide visies schenken 

geen aandacht aan het feit dat het Griekse woord voor komst PAROUSIA is. 

De opname vóór de grote verdrukking is een integraal onderdeel van de meeste Christelijke 

orthodoxe leer. In veel gevallen wordt het aangewend om iemands orthodoxie te toetsen in 

sommige denominaties, Bijbelscholen en seminaries. 

Waar komt deze doctrine vandaan? Hij wordt niet duidelijk onderwezen in de Schrift. Hij staat 

nergens zo beschreven. De doctrine van een geheime opname werd vóór 1830 nooit onderwezen. 

Ontstond deze geloofsovertuiging door een zorgvuldige exegese van de Schrift? Nee! De eerste 

persoon die dit onderwees was een jonge Schotse vrouw, genaamd Margaret Macdonald. Zij was 

geen theologe, of zelfs maar een Bijbelonderzoekster, maar zij was een profetes in de sekte van 

Edward Irving, in de Katholiek Apostolische Kerk. 

Dave MacPherson, een Christelijke schrijver, schreef een boek over het onderwerp en de oorsprong 

van de opnameleer vóór de grote verdrukking. Hij schreef: “We zagen dat een jonge Schotse vrouw, 

genaamd Margaret Macdonald, een persoonlijke openbaring kreeg in Port Glasgow, Schotland, in 

het voorjaar van 1830, dat een selecte groep Christenen zou worden opgenomen om Christus te 

ontmoeten in de lucht vóór de dagen van de Antichrist. Een oog- en oorgetuige, dr. Robert Norton, 
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bewaarde het handgeschreven verslag van haar openbaring over de opname vóór de grote 

verdrukking, in twee van zijn boeken en zei dat het de eerste keer was dat iemand de wederkomst 

splitste in twee verschillende delen, of fasen. Zijn brieven, samen met andere literatuur van de 

Katholiek Apostolische Kerk, werden tientallen jaren lang verborgen gehouden voor het 

evangelische gedachtegoed, en kwamen nog niet zo lang geleden boven water.  

Margarets visie was welbekend bij degenen die haar thuis bezochten. Onder hen bevond zich John 

Darby van The Plymouth Brethren. Binnen een paar maanden werd haar onderscheidende, 

profetische visie weerspiegeld in de september 1830 uitgave van The Morning Watch en in de 

samenkomst van de Brethren in Plymouth, Engeland. De eerste volgelingen van de opname-vóór-

de-grote-verdrukking-interpretatie noemden het vaak een ‘nieuwe doctrine’.” (The Incredible Cover-

Up: the True Story of the Pre-Trib Rapture. Plainfield, NJ: Logos International, 1975, p. 93). 

John Darby (1800-1882), die de leider was van The Plymouth Brethren, en die, zelfs tegenwoordig 

nog, wordt beschouwd als “de vader van het moderne dispensationalisme” (bedelingenleer), lijfde 

Margaret Macdonalds nieuwe onderwijs over de opname in bij zijn bedelingenleer. Hij bracht ook 

enige verandering aan in haar “openbaring.” Zij geloofde dat er een selecte groep zou deelnemen 

aan de geheime opname; Darby leerde dat alle gelovigen in het geheim zouden worden 

opgenomen. John Nelson Darby besteedde de rest van zijn leven aan het propageren van deze 

nieuwe opnametheorie als de hoeksteen van zijn pre-duizendjarige dispensationele onderwijs. 

Het is verbazingwekkend om te vernemen wie de meest prominente leraars en predikers waren, die 

de geheime-opname-vóór-de-grote-verdrukking-theorie adopteerden. Degene die hem het meest 

wijd verspreid heeft, was waarschijnlijk Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921). Scofield was advocaat, 

werd Bijbelonderzoeker en publiceerde The Scofield Reference Bible in 1909. Zijn Bijbel omarmde de 

leer van John Darby in zijn toelichting. Hij werd en is nog altijd een zeer populaire studie-Bijbel onder 

fundamentalisten. Scofields aantekeningen werden in sommige kringen bijna gelijkgesteld aan 

Gods Woord zelf. In sommige Christelijke kringen werd men bijna voor een modernist gehouden, als 

men de opname-vóór-de-grote-verdrukking-overtuiging niet aanhing. 

Zelfs dr. E.W. Bullinger hing deze theorie aan, die eerst naar buiten werd gebracht door Margaret 

Macdonald en vervolgens werd verfijnd, verfraaid en verbeterd door John Darby. Bullinger schreef: 

“Zes keer wordt het woord PAROUSIA gebruikt voor Christus’ aanwezigheid in de lucht, wanneer Hij 

tevoorschijn komt om zijn opgenomen heiligen te ontmoeten, vóór de grote verdrukking.” Daarna 

schreef hij: “Elf keer wordt het woord PAROUSIA gebruikt voor Christus’ aanwezigheid op aarde, 

wanneer Hij met Zijn Gemeente naar de aarde komt, in de Dag des Heren, “terstond na de 

verdrukking dier dagen.” (“How To Enjoy The Bible”, The Lamp Press Ltd., London 1907, p. 245).  

Dr. Bullingers aanname van de twee-fasen-komst van Jezus Christus lijkt van invloed te zijn geweest 

op sommige van mijn Handelingen-28-vrienden*. Als Handelingen 28er* was ikzelf niet in staat om 

deze doctrine te aanvaarden. *[De schrijver doelt op mensen die bij Handelingen 28:28 een 

keerpunt zien in de bediening van Paulus en het begin van een heel nieuw tijdperk (bedeling der 

genade) waarin Het Lichaam van Christus werd/wordt gevormd.] 
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Als de opname vóór de grote verdrukking waar was, dan had ik dat zeker willen weten. Het was rond 

1975 dat ik deze doctrine onderzocht en ontdekte dat hij niet klopte. Ik had geen hypothese die 

moest worden verdedigd door het aannemen van deze stelling. Na een diepgaande studie in de 

Schrift, die de opname-vóór-de-grote-verdrukking-theorie zou moeten ondersteunen, werd ik niet 

overtuigd.  

Ik las en herlas de volgende sleutelteksten vele malen: 

 “Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die 
 ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord 
 des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst [PAROUSIA] des Heren, zullen in 
 geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen 
 van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, 
 die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die 
 achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here 
 tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”  
 (1Tessalonicenzen 4:14-17 NBG) 
 
Ik geef toe dat ik niet twee fasen kon ontdekken bij Zijn PAROUSIA. Fase 1 - de ontmoeting met de 
heiligen in de lucht en hen naar de hemel brengen, en fase 2 - naar de aarde komen na de grote 
verdrukking. Ik zag en zie nog steeds Zijn PAROUSIA als één gebeurtenis, in één soepele beweging. 
De opgenomen heiligen zullen de afdalende Heer Jezus ontmoeten op een afgesproken plaats, 
boven de aarde in de lucht, en daarna zullen zij Zijn gevolg zijn, wanneer Hij Zijn entree maakt op de 
aarde. 
 
 “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij 
 veranderd worden, 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. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet 
 onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, 
 en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, 
 dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.” (1Korinthiërs 15:51-54 NBG).  
 
Ik zie geen plaats of tijd voor twee fasen binnen dit toekomstige wereldfenomeen.  
 
Het volgende verslag is een Bijbels beeld, of type, van de heiligen die de komende Heer Jezus 
Christus in de lucht ontmoeten.  
 
 “En zo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders, die van onze 
 aangelegenheden gehoord hadden, ons tot Forum Appii en Tres Tabernae tegemoet, en 
 toen Paulus hen zag, dankte hij God en greep moed. En toen wij te Rome aangekomen 
 waren, kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.” 
 (Handelingen 28:14-16 NBG) 
 
Hier zien we hoe de broeders Paulus en Lucas volgden naar Rome. Dit zou een voorstelling kunnen 

zijn van de heiligen die de Heer in de lucht TEGEMOET GAAN en Hem vergezellen terug naar de 

aarde, waar zij vandaan kwamen. 
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In 1970 schreef Hal Lindsey de bestseller “De planeet die Aarde heette.” Het gaf hem wereldwijde 

bekendheid onder Christenen. Het leverde hem ook een fortuin op. Dit boek is gebaseerd op de 

stelling dat de Bijbel eigenlijk een geheime opname vóór de verdrukking leert. Een record aantal 

boeken werd verkocht, een vermogen werd verdiend en dat allemaal dankzij een leerstellige fout 

van grote omvang. 

Daarna, in 1995, publiceerden Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins het eerste boek uit hun romanserie 

“De laatste bazuin.” Deze serie van Christelijke Eindtijdfictie was gebaseerd op het geheime-

opname-scenario, voorafgaand aan de grote verdrukking. Uitgeverij Simon & Schuster 

contracteerde hen voor 10 miljoen dollar om de serie te voltooien, dat was exclusief royalties. Rijk 

worden met het schrijven van Christelijke lectuur die sensationeel FOUT is! 

Dus, het Christendom heeft een “openbaring” genomen (een droom, of trance) van een jonge 

profetes, Margaret Macdonald, van de Katholiek Apostolische Kerk in 1830, en deze in dergelijke 

mate verfraaid dat hij een heel andere dimensie aannam. 

John Darby bouwde zijn leer van de opname vóór de grote verdrukking op een fundament van hout, 

hooi en stoppels. Vanaf hetzelfde foute fundament werkten ook C.I. Scofield en E.W. Bullinger. 

Deze dwaling groeide zoals de bonenstaak van Sjaak, die tot in de hemelen reikte. Als we op het 

verkeerde fundament bouwen, zal de hele constructie fout zijn. 

Jaren geleden schreef ik al: “Sommige goedbedoelende Bijbelonderzoekers, die het moeilijk vinden 

om de manifestatie/verschijning (Grieks: EPIPHANEIA) te plaatsen, suggereren dat het waarschijnlijk 

de eerste fase is van de wederkomst.” Als dit naar buiten wordt gebracht, zou het kunnen resulteren 

in de uitbreiding van de twee-fasen-theorie naar een drie-fasen-theorie van de wederkomst.  

De verkeerde conclusie zou zijn: fase 1 van de wederkomst zou de EPIPHANEIA zijn, dat is de 

verschijning van 2Timoteüs 4:1, die gevolgd zou worden door fase 2, de opname, en daarna de 

wederkomst als fase 3. 

Het antwoord op de titelvraag van dit artikel: de Opname vóór de grote verdrukking? is: ONJUIST !! 

De Bijbel geeft nergens aanleiding om aan te nemen dat de PAROUSIA van de Heer Jezus Christus 

een geheime opname bevat, en hij verwijst zelfs niet naar de verschijning in heerlijkheid 

(Kolossenzen 3:4) van Het Lichaam van Christus op het moment van de PAROUSIA. Nee! Uit de 

Schrift weten we dat de PAROUSIA plotseling, dramatisch en openbaar zal zijn. De geheime komst 

is onbekend in het Woord van God, net als de drie-fasen-wederkomst.  

Het Lichaam van Christus zal haar hoop in vervulling zien gaan bij de inwijding van het Koninkrijk 

van God (Koninkrijk der Hemelen). Dat is het moment waarop Christus begint met het oordelen van 

de levenden en de doden, bij Zijn verschijning en Zijn koningschap (EPIPHANEIA, niet: PAROUSIA!  

> 2Timoteüs 4:1). 
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Noot van de vertaalster: 

Het moge duidelijk zijn dat Tom Ballinger in de Schrift twee overweldigende gebeurtenissen ziet 

voor twee verschillende groepen gelovigen. Op een bepaald moment in de (nabije) toekomst zullen 

de leden van Het Lichaam van Christus worden opgewekt of veranderd om met Christus te worden 

gemanifesteerd in heerlijkheid. Dit vindt plaats bij de verschijning/openbaring (EPIPHANEIA) van 

Christus te midden van de hemelingen (Filippenzen 3:11,21; Kolossenzen 3:4; 2Timoteüs 4:1;Titus 

2:13). Over deze groep gelovigen schreef Paulus in zijn latere brieven. 

De overige gelovigen zullen op een (veel) later tijdstip in de toekomst op aarde door de grote 

verdrukking heengaan en vol verlangen uitzien naar de wederkomst van Christus (PAROUSIA), net 

zoals de gelovigen in de vroege brieven van Paulus dat deden. Wanneer Christus van de hemel 

afdaalt, met de roep van de aartsengel en de klank van de bazuin, zullen deze gelovigen worden 

opgewekt of veranderd en Hem tegemoet gaan in de lucht, om daarna weer terug te keren naar de 

aarde, in Zijn aanwezigheid (1Tessalonicenzen 4:14-17; 1Korinthiërs 15:51-54). 

Ballinger gelooft dat de lange periode tussen de EPIPHANEIA en de PAROUSIA door de profeten 

werd aangekondigd als “het laatste der dagen” en dat Jezus erover sprak als zijnde “het Koninkrijk 

der Hemelen.” 
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