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Graag wil ik iets zeggen over de komst (Gr. parousia) 
van de Heer Jezus Christus. Meer specifiek is het mijn 
bedoeling om zes verschillen aan te geven tussen wat 
wij noemen ‘de wederkomst van Christus’ en ‘de 
opname van de Gemeente’. Deze worden wel eens met 
elkaar verward. Temeer omdat de Bijbel voor beide het 
Griekse woord parousia gebruikt. Ik stel hier dan ook 
voor om respectievelijk de woorden ‘verschijning’ 
(overeenkomstig 1 Tm. 6:14b, waar het wel een ander 
woord is: epifaneia) en ‘opname’ te gebruiken. Voor 
alle duidelijkheid: beide vormen eigenlijk twee 
onderdelen van één geheel, zoals het hout en de 
bladeren samen één boom vormen. Toch is het 
belangrijk ze te onderscheiden als wij iets van de 
profetie willen verstaan. Bovendien moeten wij in het 
oog houden dat de term ‘gelovigen’ niet altijd en alleen 
doelt op de NT-gelovigen (de Gemeente). Ook in het 
OT waren er veel gelovigen en ook ná de opname 
zullen er opnieuw gelovigen op aarde zijn, beide 
groepen horen niet bij de Gemeente.  

Vooraleer wat verschillen op te sommen wil ik 
proberen uit te leggen waarom ze één geheel vormen. 
De verschijning van de Heer Jezus is een verschijning 
met Zijn ‘heiligen’ (dit zijn gelovigen zowel van OT 
als van NT; 2Tess. 1:10). Over het feit dat wij Hem 
zullen vergezellen bij de verschijning kan geen twijfel 
bestaan (Kol. 3:4; 1Tess. 3:13; Op. 19:14). Dat er ook 
engelen aanwezig zullen zijn is duidelijk (2Tess. 1:7). 
Als wij met Hem zullen zijn bij Zijn verschijning is het 
logisch dat wij daarvoor eerst bij Hem moeten komen, 
dit gebeurt door de opname (Jh. 14:3; 1Kor. 15:51-52; 
1Tess. 4:15-17). De opname is dus een fase van het 
geheel, zoals een huis ook niet in zijn geheel neergezet 
wordt maar in fasen wordt gebouwd. Het doel van de 
opname is de bruiloft van het Lam (Op 19:7,8). Zo is 
de Heer onlosmakelijk verenigd met Zijn Gemeente. 
Dit heeft tot gevolg dat wij bij de verschijning van de 
Heer Jezus samen met Hem uit de hemel mee zullen 
komen. Dan zullen wij het beeld van de Hemelse 
(Christus) dragen, niet langer dat van de stoffelijke 
(Adam) (1Kor. 15:49vv.; Fil. 3:21).  

Soms lijkt het in bepaalde teksten alsof wij op aarde 
zullen zijn bij Zijn verschijning (b.v. door de term 
‘komst des Heren’ in 1Tess. 4:15. De Bijbel maakt 
echter heel duidelijk dat wij met Hem uit de hemel 
zullen komen. De verklaring ligt dan ook precies in het 

feit dat opname en verschijning als één geheel 
voorgesteld worden. 

 

Verschilpunten: 

1. De opname van de Gemeente is de komst van de 
Heer Jezus voor de zijnen, om hen tot Zich te nemen 
(Jh. 14:3; 1Tess. 4:17b).  

De verschijning is de komst van de Heer Jezus met de 
Zijnen (Zc. 14:5b; Kol. 3:4; 2Tess. 1:10; Jd. 14). 

 

2. De opname is een geheimenis dat pas in het NT 
geopenbaard is (1Kor. 15:51 ‘ik deel u een geheimenis 
mede’; 1Tess. 4:15 ‘met een woord des Heren’ zoals de 
Here ook aan Zijn profeten dingen openbaarde). Dat is 
ook logisch aangezien het de Gemeente betreft en deze 
in het OT nog een verborgenheid was (Ef. 3:4vv.). 

De verschijning is de vervulling van OT-profetieën 
(o.a. Joël 2:28-3:21; Zc. 14). 

 

3. Bij de opname worden de ontslapenen opgewekt 
en samen met de levenden veranderd, waarbij wij een 
verheerlijkt lichaam ontvangen (1Kor. 15:51-53; 2Kor. 
5:1-5; Fil.3:21). Zo worden zij bewaard voor de ‘ure 
der verzoeking’ (Op. 3:10; vgl. Rm. 5:9; 1Tess. 1:10, 
5:9b).  

De verschijning brengt de verlossing voor Israël (o.a. 
Zc. 12:7-8). 

 

4. Bij de opname komt de Heer Jezus niet tot op de 
aarde, de ontmoeting met de Zijnen vindt plaats in de 
lucht (1Tess. 4:17).  

Bij de verschijning zet de Heer Jezus wel Zijn voeten 
op deze aarde, meer specifiek op de Olijfberg (Zc. 
14:4). 

 

5. Bij de opname gebeurt alles in een oogwenk en 
bijgevolg is het voor deze wereld een onzichtbaar 
gebeuren (1Kor. 15:52 ‘een ondeelbaar ogenblik’, ‘in 
een oogwenk’).  
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De verschijning daarentegen is voor elk oog zichtbaar 
(Op. 1:7; Mt. 24:30; Mk. 13:26; Lk. 21:27; Hand. 1:11) 
en veel uitgebreider qua tijd. 

 

6. Bij de opname komt Hij om de Zijnen tot Zich te 
nemen en er is dan ook geen vrees of angst te 
bespeuren in die verzen, maar veeleer blijdschap. 

Bij de verschijning komt Hij om oordeel te oefenen en 
Zijn openlijke regering op deze aarde aan te vangen 
(Jd. 14; Op. 19:11-15; Jes. 2:1-5; 32:1; Micha 4:1-5). 
Dan zal Hij openlijk regeren als de Koning der 
koningen en de Here der heren (1Tm. 6:14b-15). 

Mijn doel is om de eenheid en ook de verschillen 
tussen opname en verschijning te verduidelijken, zodat 

het tot hulp mag zijn bij het overdenken van deze 
gebeurtenissen.  

Ik wil eindigen met een bijzondere gedachte uit 1Jh. 
3:2 ‘… wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij 
Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, 
gelijk Hij is’. Wat een heerlijk vooruitzicht! Vers 3 
vervolgt met: ‘En een ieder, die deze hoop op Hem 
heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is’. Wat een opdracht! 
Maar ook een logisch gevolg van onze 
toekomstverwachting! Maar zou het anders kunnen dan 
dat onze toekomst bepalend is voor ons leven vandaag? 
Mag het ook uw ‘vandaag’ bepalen! 

 

 

 

Oorsprong: KT 11-04-2006  
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