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125. Bijbelstudie over

A TEKI OPO - DE OPNAME - HĒ HARPAGḖ

ἡ ἁρπαγή
Onze vorige bijbelstudie ging over de Wegname van het gelovige deel van Israël en de
gelovigen uit de volken vóór de Grote Verdrukking naar de Schuilplaats in de woestijn. Het feit
dat deze Schuilplaats zich niet in de hemel, maar hier op de aarde bevindt, zal ongetwijfeld een
aantal lezers in verwarring brengen. De meesten gaan er namelijk op grond van enkele teksten
en daarop gebaseerde boeken en films automatisch van uit, dat zij van de aarde zullen worden
weggenomen en naar de hemel worden gebracht en pas na de Grote Verdrukking samen met
Yeshua naar de aarde terug zullen komen. Een aardse Schuilplaats past niet in deze visie, toch
waar komt dit verschil in opvatting toch vandaan? Voor beide visies zijn er immers betrouwbare
bijbelteksten als bewijs aan te halen. Spreekt de Bijbel zichzelf tegen? Nee, dat is onmogelijk!
Zo blijft dus de vraag waar de Gemeente in een oogwenk naartoe zal worden gebracht: naar de
hemel of naar een geheime locatie hier op aarde. Reeds in maart 2003 heb ik in de bijbelstudie
nr. 056 over de laatste dagen ruimschoots aandacht besteed aan deze vraag, maar tot op de
dag van vandaag worden de wegname en de opname nog steeds vaak met elkaar verward. Om
de profetieën over de eindtijd echter goed te kunnen begrijpen om ons op deze ingrijpende
gebeurtenissen voor te kunnen bereiden, is het erg belangrijk deze twee te onderscheiden. De
wegname van de gemeente vóór de Grote Verdrukking is niet hetzelfde als de opname van de
gemeente, die pas 3 ½ jaar later zal plaats vinden. Op het eerste gezicht lijkt het soms lastig te
bepalen of een bijbeltekst naar de Wegname of de Opname verwijst. Daarom zullen wij in deze
studie de desbetreffende teksten nader onder de loep nemen. Globaal kunnen we zeggen, dat
de wegname in eerste instantie vrijwel onopgemerkt zal zijn. Pas later zal men ontdekken, dat
velen opeens weg zijn zonder een spoor achtergelaten te hebben. De Opname daarentegen zal
voor iedereen zichtbaar zijn omdat dit gepaard zal gaan met de wederkomst van de Mashiach.
De wegname is naar een schuilplaats hier op aarde en de opname is in de wolken, de komende
Mashiach tegemoet. De wegname is bij de komst van Yeshua als Redder om de Zijnen tot zich
te nemen. De opname is bij de komst van Yeshua als Rechter om Zijn vijanden te straffen. Met
de wegname worden de uitverkorenen in veiligheid gebracht, zonder dat Yeshua voor iedereen
zichtbaar op aarde neerdaalt. Als de schuilplaats waarin de Ark des Verbonds, G’ds troon, zich
bevindt, door Yeshua gereed gemaakt is de Zijnen te ontvangen, dan zal de Wegname gaan
plaatsvinden, vóór de Grote Verdrukking. Niet naar de hemel, maar naar een veilige plaats op
aarde. Ook de Opname ná de Grote Verdrukking is niet in de hemel, maar in de lucht! Dat is
een wezenlijk verschil! Toch zijn er velen die stellig geloven dat de Bruidsgemeente vóór de
Grote Verdrukking in de hemel zal worden opgenomen alwaar de Bruiloft des Lams zal plaats
vinden en pas na 3 ½ samen met de Bruidegom weer terug zal keren naar de aarde.
De opnameleer
Mede door de boeken van Hal Lindsey, die in de jaren zeventig verschenen, waaronder ‘The
late great planet Earth’ (‘De planeet die Aarde heette’) alsook door de bekende romanserie ‘Left
Behind’ (‘De laatste bazuin’) van Tim Lahaye en Jerry B. Jenkins uit de jaren negentig, die later
ook werd verfilmd, heeft de leer van een Opname van de gemeente in de hemel vóórdat de
Grote Verdrukking op aarde plaats zal vinden vooral veel aanhang onder de evangelische en
charismatische christenen, maar wordt ook aangehangen door de baptisten. De Engelse term
‘Rapture’, die ontleend is aan de Latijnse Vulgaat-vertaling, is afkomstig uit de commentaren op
het Nieuwe Testament van Philip Doddridge (Northampton 1738) en John Gill (Londen 1748).
Het geloof in de Opname werd reeds in de 17e eeuw door de Amerikaanse puriteinen Increase
Mather en zijn zoon Cotton Mather met het premillenialisme verbonden, dat wil zeggen: vóór
het aanbreken van het Duizendjarig Vrederijk. De visie van John Nelson Darby (1800-1882), dat
de Opname zal plaatsvinden voordat de antichrist zich zal openbaren, werd later in Nederland
overgenomen door Johannes de Heer (1866-1961) en in ‘Het Zoeklicht’ verkondigd. Voor het
geloof in de Opname van de gemeente in de hemel beroept men zich met name op de
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volgende tekst: “Want indien wij geloven, dat Yeshua gestorven en opgestaan is, zal G’d ook zó
hen die ontslapen zijn, door Yeshua wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een
woord van de Eeuwige: wij, levenden, die achterblijven tot de komst van Adonai, zullen in geen
geval de ontslapenen voorgaan, want de Eeuwige zelf zal op een teken, bij het roepen van een
aartsengel en bij het geklank ener shofar G’ds, nederdalen van de hemel, en zij, die in de
Mashiach gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven,
samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Eeuwige tegemoet in de
lucht, en zó zullen wij altijd met de Eeuwige wezen.” Surinaams: “Wi e bribi tak’ Yeshua dede
èn tak’ A kon baka na libi. Dat’ meki wi e bribi tu tak’ te Yeshua e kon baka, Gado o meki den
bribisma di dede kba, kon baka nanga En. Wi e taigi un taki: Te Masra o drai kon baka, dan unu
di de na libi ete no o gwe go miti En fosi den bribisma didede kba. Na Masra srefi taki so. Bika
Masra o gi wan order, wan fu den moro prenspari engel o opo en sten, èn a shofar fu Gado o
bro. Dan Masra srefi o saka kmoto fu heimel èn den bribisma di dede kba o kon baka na libi fosi.
Baka dati wi di de na libi ete, o opo gwe makandra nanga den na loktu fu go miti Masra na tapu
den wolku. Na so wi sa de ala ten nanga Masra.” Hindoestaans: “Baki hamlog biswás karila ki
Yeshua marke ji uthal hai. Ohi se hamlog bhi jánila ki Parmeswar ápan maral biswási logan ke
Yeshua ke dwára aur okar sanghe lái deiga. Sun, jaun hamlog ab batáila, u Prabhu ke bát hai.
Jab u lautke áiga, tab jinda masihi log maral logan se pahile okar pás na jáiga. Ek áwáj sunáiga,
ekgo pari ke barkwa boláiga aur Parmeswar ke hukum par turahi bajáwal jáiga. Bas Prabhu
Yeshua swarag me se utariga. Tab okar maral sámil wálan pahile ji utháwal jáiga. Ekare bád
masihi log jaun dharti par rahiga, usab ekwan ke sáth chin bhar me ásmán me uthái lewal jái
Prabhu se bhet kare ke. Aisane hamlog sada ke liye okar sáth rahab.” Javaans: “Awaké déwé
pada pretyaya nèk Gusti Yeshua wis mati lan tangi menèh sangka pati? Semono uga awaké
déwé ngerti nèk wong kabèh sing pretyaya marang Gusti Yeshua, nanging sing saiki wis mati,
mbésuk bakal ditangèkké karo Gusti Elohim, supaya bisa dadi siji karo Gusti Yeshua. Mulané,
awaké déwé kepéngin ngélingké marang kowé karo tembungé Gusti Yeshua déwé: awaké
déwé sing ijik urip tekan baliké Gusti Yeshua ora pisan-pisan bakal budal ndisik, ninggal sing
wis pada mati, ora. Awit mbésuk penggedéné mulékat bakal ngabari ndisik karo swara banter
lan shofaré Gusti Elohim bakal muni. Sakwisé kuwi Gusti Yeshua déwé bakal medun sangka
swarga. Terus sedulur-sedulur sing wis mati bakal pada tangi ndisik. Sakwisé kuwi, awaké
déwé sing ijik urip terus bareng karo sing entas ditangèkké kuwi, munggah nang méga metuki
Gusti nang langit. Awaké déwé terus slawas-lawasé dadi siji karo Gusti.” (1 Thessalonicenzen
4:14-17). Let op vers 16. Daar staat, dat de Opname zal geschieden bij het geklank van een
shofar (in de christelijke vertalingen staat ‘bazuin’). Op grond van deze tekst kan de Opname
echter nooit vóór de Grote Verdrukking plaats vinden, omdat ergens anders geschreven staat
dat dit de laatste shofar zal zijn: “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
shofar, want de shofar zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij
zullen veranderd worden.” Surinaams: “Un arki! Mi o ferteri un wan kibritori. Wi alamala no o
dede, ma wi alamala o kenki. A o psa ini wan momenti, fosi yu pingi yu ai, te a laste tutu bari.
Bika a shofar o bari, èn den dedewan o opo baka nanga wan skin san no man pori moro, èn wi
o kenki.” Hindoestaans: “Sun, ab ham tulogke khát ek chipal bát likhab. Sab masihi log na
mariga, baki jab ákhri turahi bajáiga, tab hamlogke dehi chin bhar me badal jáiga. Aur ohi tem
par maral masihi log ji utháwal jáiga aur amar jiwan páiga. Aise hamlogke dehi badal jáiga.”
Javaans: “Aku saiki arep mbukak pitutur sing kasimpen: awaké déwé iki ora kabèh bakal mati,
nanging awaké déwé bakal malih, sak klélapan, nèk swarané shofar sing kèri déwé bakal muni,
mbésuk nèk Mashiach teka menèh. Nèk shofaré muni, wong mati bakal pada tangi dadi wong
sing langgeng lan awaké déwé iki bakal malih.” (1 Korinthiërs 15:51-52). ‘Laatste’ wil zeggen
dat er daarna geen shofar meer geblazen zal worden. Ook In vhyttm Matityahu [Matthéüs]
24:29-31 staat nadrukkelijk vermeldt, dat deze shofar pas ná de Grote Verdrukking geblazen zal
worden bij de wederkomst van de Mashiach: “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon
verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel
vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des
mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan
en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en
heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid shofargeschal en zij zullen Zijn
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uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het
andere.” Surinaams: “Let’ na baka a pinaten fu den dei dati, a son o kon dungru èn a munkenki
no o gi faya. Den stari o fadon kmoto na loktu, èn ala den makti di de na loktu o seki. Dan a
marki di e sori tak’ a Manpikin fu Libisma o kon, sa de fu si na heimel. Ala folku na grontapu sa
bari krei te den si a Manpikin fu Libisma e kon tapu den wolku nanga krakti nanga bigi glori. Dan
nanga a tranga babari fu wan shofar, A o seni den engel fu En go fu tyari den sma kon na wan
di A ben teki gi Ensrefi. Den o tyari den kmoto fu den fo sei pe a winti e kmoto, fu a wan sei fu
heimel go te na a tra sei.” Hindoestaans: “I musibat aur dukh ke bád turant suruj andhiár hoi
jáiga aur cán anjor na deiga. Tarai nice giriga aur ásmán ke sakti hiliga. Tab ásmán me insán
ke Beta ke cinha dekháiga. Tab dunia bhar ke játi log pit-pitke roiga. Aur sab koi insán ke Beta
ke bádar par áwat dekhiga bahut sakti aur bara mahimma ke sáth. Aur u ápan pari log ke dunia
bhar me patháiga. Usab jor se turahi bajáiga aur cáro or okar cunal wálan ke batoriga.”
Javaans: “Sakwisé wayah kasangsaran kuwi, srengéngé bakal dadi peteng lan mbulané ora
bakal semlorot menèh. Lintang-lintang bakal pada tiba sangka langit lan pangwasa-pangwasa
nang langit bakal hoyak kabèh. Sakwisé kuwi tandané Anaké Manungsa bakal kétok nang
langit. Sakkèhé bangsa nang bumi bakal pada nangis lan sambat lan bakal pada weruh Anaké
Manungsa teka nang mégané langit, nganggo pangwasa lan kamulyan sing gedé. Shofar sing
swarané banter banget bakal diunèkké lan para mulékat bakal dikongkon lunga nglumpukké
umat pilihané Gusti Elohim sangka wétan, kulon, lor lan kidul, sangka pojoké bumi sing sijiné
tekan pojok sing liyané.” Deze laatste shofar is de zevende shofar waar Yochanan [Johannes]
het over had. In Openbaringen 8-11 wordt aangekondigd, dat er zeven shofarim [ramshoorns]
geblazen zullen worden, hetgeen de laatste zeven jaren vóór de wederkomst van de Mashiach
aanduidt. Over de zevende en dus laatste shofar lezen wij: “En de zevende engel blies de
shofar en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is
gekomen aan de Eeuwige en aan Zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle
eeuwigheden!” Surinaams: “Di a di fu seibi engel bro na tapu en shofar, dan tranga sten taki
kmopo fu heimel. Den taki: A Masra fu unu, nanga a Wan di A poti fu tron Kownu, kon rigeri
now na grontapu leki Kownu. Na En sa rigeri fu têgo èn ala ten!” Hindoestaans: “Tab jab satwa
pari ápan turahi bajáis, tab swarag me se kuch áwáj bahut jor se sunáil. Koi koi bolis: Ab
hamlogke Prabhu ke aur okar cunal wála Mashiach ke ráj dunia par suru howe hai, aur u sada
khátin ráj caláiga!” Javaans: “Kadung mulékat nomer pitu ngunèkké shofaré, nang swarga
terus ènèng swara-swara banter uniné ngéné: Pangwasané donya saiki dityekel karo Gustiné
awaké déwé lan Mashiach. Dèkné bakal dadi ratu lan nyekel pangwasa slawas-lawasé!” (]vyzx
Chizayon [Openbaring] 11:15). Wij lezen hier duidelijk, dat na het blazen van deze laatste
shofar het koningschap van de Mashiach over de wereld is gekomen en daarmee dus het
Messiaanse Vrederijk zal beginnen. Het blazen van deze laatste, zevende Shofar toont
onmiskenbaar aan, dat de Opname gepaard zal gaan met de opstanding van de ontslapenen in
de Mashiach. Ook dit is een bewijs dat de Wegname vóór, maar de Opname pas ná de Grote
Verdrukking kan plaats vinden, en wel om twee redenen: ten eerste is de Wegname bedoeld als
evacuatie. G’d gaat Zijn uitverkorenen in veiligheid brengen! De zielen van de ontslapenen zijn
al in veiligheid. Ten tweede zou een opstanding der doden vóór de Grote Verdrukking in strijd
zijn met Openbaring 20:4-6, waarin wij lezen: “En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het
oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis
van Yeshua en om het woord van G’d, en die noch het beest noch zijn beeld hadden
aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden;
en zij werden weder levend en heersten als koningen met de Mashiach, duizend jaren lang. De
overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de
eerste opstanding! Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft
de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van G’d en van de Mashiach zijn en zij
zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.” Surinaams: “Dan mi si kownusturu.
Den wan di ben kisi a makti fu krutu ben sidon na tapu den kownusturu disi. Owktu mi si den sili
fu den sma di trawan ben koti den ede puru, fu di den ben kotoigi fu Yeshua èn fu di den ben
panya a wortu fu Gado. Den sma disi no ben anbegi a meti noso a bigi popki san gersi en, èn
den no ben teki a marki fu en na den fes’ede noso na tapu den anu. Den kon baka na libi èn
den rigeri makandra nanga Mashiach dusun yari langa. Den tra sma di ben dede no ben kon
baka na libi, solanga den dusun yari no ben psa. Disi na a fosi opo baka na dede. Blesi de tapu
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a sma di abi prati na ini a fosi opo baka na dede, bika den na den sma fu Gado. Den no o dede
fu a di fu tu leisi. Ma den sa de priester fu Gado nanga fu Mashiach. Dusun yari langa den sa
rigeri makandra nanga En.” Hindoestaans: “Tab ham kuch gaddi dekhli, aur jaun log opar
baithal raha, ulogke hukum milal manai log ke uppar faisala kare ke. Ham bhi kuch manai ke
prán dekhli. U manai gawáhi deis raha ki: Yeshua hamlogke Prabhu hai, aur usab Parmeswar
ke bát janáis raha. Usab kharáb janáwar aur okar murti ke na pujis raha, aur okar cinha ápan
máthe ki to háth par bhi na leis raha. Ohi se usabke dusman ulogke muri kátke nikár deis raha.
Aur ham bhi dekhli kaise ulog phino suru karis jije ke aur ek hajár baris khátin rája ghat
Mashiach ke sanghe ráj caláwe lagal. Pahila ji utháwal wálan sukh me rahiga. Usab Parmeswar
khát alag karal hai aur kabhi na barud ke ági ke peti me bigal jáiga. Barud ke ági dusara maut
boláwal ja hai. Ulog Parmeswar ke aur Mashiach ke agwan rahiga, aur ulog bhi okare sanghe
ek hajár baris talak jaise rája dunia par ráj caláiga. Baki jab talak ek hajár baris na pura hoiga
ekwan maral manai na ji uthiga.” Javaans: “Aku terus weruh dampar-dampar. Sing njagong
nang dampar-dampar mau éntuk pangwasa ngrutu. Aku uga weruh nyawané wong-wong sing
diketok guluné, jalaran pada nyeksèni Gusti Yeshua lan pada ngabarké pituturé Gusti Elohim.
Wong-wong kuwi durung tau sembah-sujut marang kéwan lan marang retyané lan uga ora
nampani tengeré kéwan nang batuké lan nang tangané. Wong-wong kuwi kabèh urip menèh
lan pada mèlu dadi ratu karo Mashiach sèwu taun suwéné. Iki petangèn sangka pati sing
sepisanan. Nanging wong-wong mati liyané pada ora urip menèh sakdurungé sèwu taun mau
entèk. Wong-wong sing pada ditangèkké ing petangèn sing sepisanan pantyèn beja lan
kaberkahan tenan. Awit wong-wong kuwi ora bakal dikwasani karo pati sing kapindo, nanging
bakal dadi imam-imamé Gusti Elohim lan imam-imamé Mashiach. Wong-wong kuwi bakal pada
mèlu Mashiach dadi ratu sèwu taun suwéné.” De mensen die tijdens de Grote Verdrukking tot
geloof komen zullen als martelaren onthoofd worden. Daarom hebben zij deel aan de eerste
opstanding en om deze reden lijkt het mij niet meer dan logisch dat de opstanding van de
gelovigen zoals die in 1 Thessalonicenzen 4:14-17 beschreven is pas ná de Grote Verdrukking
kan plaatsvinden. Er wordt hier immers nadrukkelijk gesproken over de eerste opstanding en
dus kan er onmogelijk een eerdere opstanding geweest zijn. Er zijn maar twee opstandingen,
de éérste vóór het duizendjarig vrederijk, ‘de opstanding ten leven’, en de twééde ná het
duizendjarig vrederijk, ‘de opstanding ten oordeel’. Zo kan de Opname van de Gemeente in de
wolken, die om genoemde redenen pas ná de Grote Verdrukking plaats vindt, niet hetzelfde zijn
als de Wegname van de Gemeente vóór de Grote Verdrukking! Dat zijn twee verschillende
gebeurtenissen, waarbij ik met klem moet benadrukken, dat de Wegname geheel onverwacht
zal gebeuren! Het advies van Yeshua om waakzaam te zijn moeten wij dus beslist niet in de
wind slaan!
Juiste eindtijdscenario
U zult zich nu misschien wel afvragen wat dan wel het juiste eindtijdscenario is als de gangbare
visie aangaande de pname niet klopt. Wel, ik zal proberen om alle ingrijpende gebeurtenissen
overzichtelijk op een rijtje te zetten. Zowel uit de eindtijdsrede van Yeshua alsook uit de boeken
Daniël en Openbaring weten wij, dat er in de laatste 7 jaar voor de wederkomst van Yeshua een
grote verdrukking zal komen zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook
nooit meer wezen zal. Maar halverwege deze ‘jaarweek’, zoals deze moeilijke periode ook wel
genoemd wordt, zal het Messiasbelijdende deel van Israël en de gelovigen uit de volken, die de
Tora onderhouden door Yeshua zelf worden geëvacueerd naar een veilige schuilplaats, want in
de 3½ jaar die daarop volgen zullen de mensen letterlijk de hel op aarde ervaren. Dan zal de
satan persoonlijk in gestalte van de antichrist over de hele aarde regeren. Christenen die niet
geënt zijn op de edele olijfboom Israël (Rom. 11:13-24), maar nog steeds vast zitten aan hun
heidense wilde olijfboom, en christenen, die G’ds geboden niet doen omdat zij menen vrij te zijn
van de wet, terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat dit niet zo is (Mt. 5:17-20, 1 Joh. 2:3-4 en Joh.
3:36) zullen helaas achterblijven, als Yeshua onverwacht zal komen om de Zijnen in veiligheid
te brengen (Mt. 24:40-42). Ook de mensen die na de wegname van de gemeente nog tot het
ware geloof komen en het deel van het Joodse volk, dat Yeshua tot dan toe nog niet als haar
Mashiach heeft herkend en erkend zullen zwaar worden vervolgd (Mt. 24:9, Opb. 12:17-18).
Israël blijft immers het volk van G’d en op grond daarvan zullen álle volken zich tegen Israël
keren en oprukken tegen Jeruzalem (Zach. 12:2-3). Er zal een oorlog komen zoals nooit eerder
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is geweest en 2/3 van de Israëlische bevolking zal worden uitgeroeid (Zach. 13:8). Maar als de
nood het grootst is en Israël totaal dreigt te worden verpletterd, zal het overgebleven derde deel
van de Israëlieten de naam des Heren aanroepen (Joël 2:32). Op dat moment zal vanuit de
hemel een Shofar [ramshoorn] worden geblazen, waarvan de alarmstoten over de hele aarde
zullen weergalmen! De Mashiach roept Zijn legerscharen bij elkaar (Mt. 24:31, Opb. 11:15, 1
Kor. 15:52, 1 Thess. 4:16)! Miljoenen graven zullen zich openen en de in Hem gestorven
heiligen zullen in nieuwe verheerlijkte lichamen uit de dood opstaan en ook de nog in leven
zijnde gelovigen zullen gelijk met hen nieuwe verheerlijkte lichamen ontvangen. In één oogwenk
zullen zij veranderen en sámen worden zij weggevoerd in de wolken, hun Mashiach tegemoet,
die met Zijn machtige engelenlegers op komst is (1 Kor. 15:51-52, 1 Thess. 4:15-17)! De
heiligen, die bij het blazen van de laatste Shofar hun sterfelijk lichaam inruilen tegen een
verheerlijkt lichaam en opgenomen worden in de wolken des hemels, hun Koning tegemoet om
Hem als legermacht te omringen bij Zijn komst, zullen actief worden betrokken bij de strijd tegen
en het oordeel over de volken. Zij sluiten zich bij de hemelse legerscharen aan, om samen met
hun Koning ten strijde te trekken, want er staat geschreven: “En de Eeuwige, mijn G’d zal
komen, alle heiligen met Hem!” (hyrkz Zechar’ya [Zacharia] 14:5). Terwijl de alarmstoten van
de Shofar over de hele aarde weergalmen zal de hemel zich openen en Yeshua, de Koning van
Israël, zal met grote macht en heerlijkheid neerdalen om Zijn volk Israël te redden en haar
vijanden te vernietigen, zoals Hij heeft beloofd: “Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle
volken die tegen Jeruzalem oprukken!” (hyrkz Zechar’ya [Zacharia] 12:9). “En de zevende
engel blies de Shofar en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over
de wereld is gekomen aan de Eeuwige en aan Zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in
alle eeuwigheden! (]vyzx Chizayon [Openbaring] 11:15). Amen!
Wordt de Heilige Geest van de aarde weggenomen?
Wat een heerlijk vooruitzicht! Maar zover is het nog niet. De laatste jaarweek moet volgens mij
nog beginnen, maar de antichrist staat al voor de deur! Met het oog op de komst van de
antichrist schreef Sha’ul [Paulus] in zijn tweede brief aan de gemeente van Thessalonica de
volgende waarschuwing: “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de
afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de
tegenstander, die zich verheft tegen al wat G’d of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in
de tempel G’ds zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen
ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt,
totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking;
wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.” Surinaams: “Un no
mus meki sma kori unu na no wan fasi! Bika fosi a dei fu Masra doro, na ala sei sma o poti
Gado na wan sei, èn dan a ogriwan di no e span nanga no wan wèt, o sori ensrefi. A man disi
poti fu go lasi. Na en na a feyanti fu ala sani di den e kari gado, noso di den e anbegi leki gado.
A e si ensrefi moro hei leki ala den sani disi. A o sidon te ini a Santa Presi fu Gado srefi fu sori
tak’ na en na gado. Un no e memre dan, tak’ mi ben ferteri unu fu den sani disi di mi ben de na
un mindri ete? Èn un sabi tu san e tapu a ogriwan fu a no kan sori ensrefi. Bika solanga a yuru
no doro, a no man sori ensrefi. A krakti di e meki sma no span nanga no wan wèt e wroko kba
tapu wan kibri fasi. Èn a o tan wroko wan kibri fasi te leki a wan di e tapu en kmopo na pasi.”
Hindoestaans: “Aur tulog kuch bát sunke na bharmáwal jaihe. Prabhu ke áwe se pahile dher
manai log ápan biswás Parmeswar me chor deiga aur bhi ekgo manai dekhái jái jaun okar bát
ekdam se tur dháriga. U ekdam barbád jái láik ke rahiga. U Parmeswar se jabarai kariga aur
mángiga ki oke chorke koi ádar na páwe. Tab u Parmeswar ke mahal me jáike huwa baithke
apane ke parmeswar banáiga. Tulog yád kare hai ki jab ham tulogke pás rahili, tab ham i bát
bár-bár tulogse bataili. Aur tulog bhi jáne hai ki ka oke roke hai jab talak u ápan tem par na
dekhái.” Javaans: “Wong-wong kuwi ngapusi, aja digugu. Awit sakdurungé Gusti Yeshua teka
menèh wong pirang-pirang bakal pada ninggal dalané Gusti Elohim. Sakwisé kuwi terus Wong
Duraka ngétok, nanging dèkné bakal dibuwang nang neraka karo Gusti. Wong Duraka kuwi
bakal nglawan marang sembarang sing disembah lan sing dianggep gusti Elohim karo
manungsa. Dèkné malah bakal njagong nongkrong nang Gréja Gedé, ngaku-aku nèk dèkné
kuwi Gusti Elohim, ngungkuli liya-liyané. Bab kuwi mau kabèh aku wis tau ngomongi kowé
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dongé aku ijik nang nggonmu. Apa wis pada lali? Kowé ngerti nèk saiki ijik ènèng sing ngalangalangi Wong Duraka iki, mulané durung bisa ngétok. Dèkné metuné mbésuk nèk wis wantyiné,
nèk Gusti Elohim wis nglilani. Pantyèn saiki dèkné wis nyambutgawé, ngojok-ojoki wong-wong
kongkon pada ninggal dalané Gusti Elohim, nanging ijik meneng-menengan waé. Ijik ènèng
sing ngadang-adangi.” (2 Thessalonicenzen 2:3-7). Er zijn enkele dingen die mij in deze tekst
opvallen. Ten eerste roept Sha’ul zijn lezers nadrukkelijk op zich niet te laten misleiden. Helaas
sprak hij blijkbaar tegen dovemansoren, want als men zo om zich heenkijkt kan men de indruk
krijgen dat talrijke gelovigen zich maar al te graag laten misleiden. Dat is nu zelfs nog meer van
toepassing dan toen. Op zich is dat niet eens zo vreemd, want ook dat heeft Sha’ul reeds
voorzien toen hij schreef: “Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van
leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de
verdichtsels keren.” Surinaams: “Bika wan ten o kon pe den sma no o wani arki a bun leri moro.
Den o du san den wani, èn den o teki wan lo leriman di e leri den san den wani fu yere. Den o
tapu den yesi gi a tru leri èn den o arki leitori.” Hindoestaans: “Ek tem áiga kí manai logan
accha síkcha na sahí páiga. Ulog khálí mángíga sune jaun bát ulogke accha lagí. Usab síkháwe
wálan ke khojíga sune khátín jaun bát ulog mánge hai sune aur usab Parmeswar ke satcái
chorke khálí mángíga jhuth bát sune.” Javaans: “Aku ngomongi kowé ngono kuwi mau, awit
mbésuk bakal ènèng wayahé wong-wong ora bakal gelem ngrungokké pitutur sing bener.
Wong-wong kuwi malah bakal nglumpukké guru-guru déwé lan guru-guru kuwi bakal mulangi
apa sing disenengi karo wong-wong kuwi. Dadiné wong-wong kuwi bisa neruské klakuané sing
ala. Entèk-entèké wong-wong kuwi terus ora pada ngrungokké marang pitutur bener, malah
pada seneng marang dongèngan-dongèngan sing ora-ora.” (2 Timotheüs 4:3-4). Ten tweede
schreef hij, dat eerst de afval moet komen voordat wij Yeshua kunnen terugverwachten. Ook
dat zien we in toenemende mate gebeuren. De afval van het ware geloof is een logisch gevolg
van de misleiding. Als de gelovigen wordt wijsgemaakt dat ze vrij zijn van de Wet, dan worden
degenen die deze leugen geloven vanzelf wetteloos. Zij gaan dus zondigen zonder dat zelf door
te hebben terwijl toch duidelijk geschreven staat: “Ieder, die de zonde doet, doet ook de
wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid!” Surinaams: “A sma di e sondu, no e hori ensrefi
na san a wèt fu Gado e taki, bika sondu na te yu no e hori yusrefi na san a wèt fu Gado e taki.”
Hindoestaans: “Je páp kare hai, u Parmeswar ke kánun ture hai. Kharábí kare ke matlab hai kí
koi begar Parmeswar ke kánun se ápan jíwan bítáwe hai!” Javaans: “Wong sing nggawé dosa
kuwi nerak wèté Gusti Elohim, awit dosa kuwi paneraké wèté Gusti Elohim!” (a ]nxvy Yochanan
alef [1 Johannes] 3:4). Sha’ul voegde er nog aan toe dat het geheimenis der wetteloosheid toen
reeds in werking was. Terecht noemde hij de antichrist dan ook ‘de mens der wetteloosheid’. Ik
vind het heel erg dat ontelbare oprechte christenen die echt hun hart aan de Eeuwige gegeven
hebben door de eeuwen heen in deze valstrik getrapt zijn en blindelings geloven dat G’ds Wet,
de Tora ontbonden en dus niet meer van toepassing zou zijn. Het derde wat mij opviel is, dat de
antichrist zich niet alleen tegen de G’d van de christenen en de Joden zal verheffen, maar tegen
alles wat ‘god’ heet of als zodanig vereerd wordt, dus tegen alle bestaande religies. Maar wat
mij heel in het bijzonder opviel in de bovenstaande tekst is de aanwijzing, dat de antichrist zich
tot nu toe nog niet heeft geopenbaard omdat er iets of iemand is die hem tegenhoudt. Het is
dus niet zo dat hij zich nog niet wil openbaren, maar het is de Eeuwige die het tijdstip bepaalt
waarop Hij dit zal toelaten. De antichrist kan zich daarom pas manifesteren als de ‘weerhouder’
is weggenomen. Maar wie of wat is deze ‘weerhouder’? Door de eeuwen heen zijn er talrijke
uiteenlopende opvattingen geweest over de identiteit van de ‘weerhouder’, want uit de context
zelf kan men dit namelijk niet opmaken. Desalniettemin schreef Sha’ul in vers 6: “Gij weet thans
wel, wat hem weerhoudt - un sabi tu san e tapu a ogriwan.” Hij gebruikt hier het Griekse woord
κατέχον katechon in het onzijdig geslacht voor de macht die de antichrist tegenhoudt. In vers 7
gebruikt Sha’ul in de zinsnede “Hij, die op het ogenblik nog weerhoudt - a wan di e tapu en” de
persoonlijke voornaamwoorden van het mannelijke geslacht. De ο omikron is nu een ω ōmega:
κατέχων katechōn. Het gaat hier dus duidelijk om twee ‘weerhouders’: de ene mannelijk en de
andere onzijdig. Toch aan wie en wat moeten we hierbij denken? Sha’ul refereert aan de kennis
van de 1e eeuwse Thessalonicenzen en om deze reden kunnen wij hedendaagse personen en
instanties van de kandidatenlijst schrappen. Het moeten dus toekomstige levende entiteiten zijn
die toen al bekend waren. Wie komen daarvoor in aanmerking? Een antwoord op deze vraag
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hangt af van de eindtijdvisie van degene die het antwoord geeft. Volgens de gangbare theorie is
deze mannelijke ‘weerhouder’ de Heilige Geest en de onzijdige ‘weerhouder’ de Gemeente, die
samen tijdens de Opname van de aarde naar de hemel zullen worden verplaatst. De
gedachtengang achter deze Opnamevisie is vrij simpel: Omdat de gelovigen vervuld zijn met de
Heilige Geest zullen zij met Zijn verwijdering van de Aarde eveneens verdwijnen. Vanaf het
moment dat de Heilige Geest en de Gemeente van de aardbodem zijn verdwenen zal de
antichrist zich openbaren en zijn schrikbewind uitoefenen. Nog afgezien van de naar mijn
mening onjuiste visie van de Opname naar de hemel in plaats van de Wegname naar de
schuilplaats hier op aarde, lijkt mij dit relaas om een aantal redenen zeer onwaarschijnlijk. Ten
eerste vind ik het weghalen van de Heilige Geest van de aarde een merkwaardige voorstelling
van zaken, want Hij was er toch altijd al? G’ds Geest zweefde al boven de wateren voordat de
mens geschapen was. De Heilige Geest is weliswaar uitgestort in de harten van de gelovigen
maar dat wil nog niet zeggen dat Hij aan hen gebonden zou zijn. Hij manifesteert zich op
verschillende wijzen. Denk maar aan de vuurtongen of aan de duif. Bovendien zou het
verdwijnen van G’ds Geest betekenen dat de Eeuwige in Zijn geheel niet meer hier op aarde
aanwezig zou zijn en dat is onmogelijk. G’d is immers alomtegenwoordig. Ten tweede zou de
Heilige Geest toch ook moeten wonen in de harten van hen die tijdens de Grote Verdrukking tot
geloof komen en we weten uit talrijke teksten dat dit na de Wegname inderdaad op grote schaal
zal gebeuren. Als de Heilige Geest daadwerkelijk van de aarde weggenomen zou worden, dan
zou niemand na de Wegname nog gelovig kunnen zijn of worden, want hoe zou iemand die
ongelovig is zonder de Heilige Geest dan ooit nog tot geloof kunnen komen? Er staat immers
geschreven “dat niemand kan zeggen: Yeshua [Jezus] is de Heer, dan door de Heilige Geest!”
(1 Korinthiërs 12:3) en: “Hieraan onderkent gij de Geest G’ds: iedere geest, die belijdt, dat
Yeshua haMashiach [Jezus Christus] in het vlees gekomen is, is uit G’d; en iedere geest, die
Yeshua [Jezus] niet belijdt, is niet uit G’d. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij
gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.” (a ]nxvy Yochanan alef [1
Johannes] 4:2-3). Zonder de heilige Geest zou op de aarde niemand meer tot geloof kunnen
komen en niemand van Yeshua kunnen getuigen, maar in Openbaring 12:17 lezen wij: “En de
draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar
nageslacht, die de geboden van G’d bewaren en het getuigenis van Jezus hebben!” Hoe zou
dat laatste mogelijk zijn als zij niet vervuld waren met de Heilige Geest? Dit gaat juist over
degenen die na de Wegname zijn achtergebleven. Ten derde zouden de 144.000 verzegelden
uit de 12 stammen an Israël in de Grote Verdrukking uit eigen kracht het Evangelie verkondigen
als de Heilige Geest niet meer aanwezig zou zijn. En wat te denken van de twee getuigen die
1260 dagen zullen profeteren? Hoe zouden zij kunnen profeteren zonder de Geest van G’d?
Juist in de Grote Verdrukking is de Heilige Geest machtig werkzaam! De zalving met de Ruach
haQodesh is voor de gelovigen in de Verdrukking het beste verweer tegen de antichrist!
Daarom schrijft Yochanan: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een
antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het
de laatste ure is. - Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen. Ik heb u niet
geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen
uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Yeshua de Mashiach is? Dit is de
antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de
Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader!” (a ]nxvy Yochanan alef [1 Johannes] 2:18
en 20-23). Als ik Openbaring 14:12-13 lees, dan kom ik tot de conclusie dat de Heilige Geest
wel degelijk op of in hen moet zijn, die weigeren het zegel van het beest aan te nemen: “Hier
blijkt de volharding der heiligen, die de geboden G’ds en het geloof in Yeshua bewaren. En ik
hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu
aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.” Hoe
zouden de gelovigen in de Grote Verdrukking kunnen standhouden tot de dood en volharden in
hun geloof als ze niet vervuld waren met de Heilige Geest? Niet voor niets wordt Hij door
Yeshua de Trooster genoemd. Degenen die worden weggenomen en zich in de veilige
schuilplaats bevinden hebben immers geen Trooster nodig, maar juist zij die achterblijven. U
ziet het: De Heilige Geest kán dus helemaal niet weg zijn gedurende de Grote Verdrukking.
Toch als Hij het niet is, wie is dan wel de ‘weerhouder’ van de antichrist?
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Wie is de ‘weerhouder’?
Weet u, ik zat met deze vraag behoorlijk in mijn maag. Toen ik met deze studie bezig was wist
ik het echt niet! Daarom pakte ik mijn fiets en ging een eindje toeren. Dat doe ik altijd als ik in
gebed ga, want in de vrije natuur heb ik het beste contact met mijn hemelse Vader. Dan kan ik
urenlang met Hem praten zonder iemand tegen te komen. Ik vroeg aan de Eeuwige om aan mij
te laten zien wie deze mysterieuze ‘weerhouder’ is zodat ik het aan u kan doorgeven. Wel, Hij
gaf mij inderdaad het antwoord: het is Micha’el, de aartsengel! Bij nader inzien leek mij dat zelfs
niet meer dan logisch! Van alle engelen is Micha’el de sterkste en de machtigste, zo machtig
dat men in sommige kringen zelfs gelooft dat hij en Yeshua één en dezelfde zouden zijn. Deze
aartsengel Micha’el is de opperbevelhebber van de hemelse strijdkrachten, speciaal aangesteld
voor de bescherming en verdediging van G’ds oogappel Israël. Hij is de directe tegenstander
van de satan, want het was Micha’el die volgens hdvhy Yehuda [Judas] 9 met de satan streed
om het lichaam van Moshe [Mozes]. Het is Micha’el die volgens ]vyzx Chizayon [Openbaring]
12:7 met zijn engelenleger oorlog zal voeren tegen de satan en zijn engelen en het zal dezelfde
Micha’el zijn, die de satan in vers 9 uit de hemel zal werpen. Ik vind het daarom ook zeer
aannemelijk dat Micha’el de engel zal zijn die de satan in ]vyzx Chizayon [Openbaring] 20:1-3
zal vastketenen en in de afgrond zal opsluiten. Als de satan na duizend jaren uit de gevangenis
wordt losgelaten zal het volgens mij ook Micha’el zijn die hem uiteindelijk in in de poel des vuurs
zal werpen nadat hij door de Eeuwige zelf verslagen is. Met het oog op al deze teksten van
Micha’el als directe tegenstander van de satan kom ik tot de conclusie, dat het deze aartsengel
moet zijn, die de manifestatie van de antichrist zal tegenhouden tot de daarvoor bepaalde tijd.
Uit het onderwijs van Sha’ul waren de gelovigen in Thessalonica reeds bekend met o.a. laynd
Dani’el [Daniël] 10:13 en 21 alsook 12:1 en misschien zelfs ook met a !vnx Chanoch alef [1
Henoch] 1:20, waarin de aartsengel Micha’el wordt beschreven als één van de voornaamste
vorsten en de beschermer van Israël. Daarom konden zij volgens Sha’ul dus ook weten wie en
wat de antichrist weerhoudt, namelijk Micha’el en zijn de hemelse legerscharen. Zolang deze
‘garnizoen’ aanwezig is op aarde, kan de antichrist nog niet ongelimiteerd zijn gang gaan, maar
zodra deze ‘weerhouders’ verwijderd zijn zal hij zich openbaren zoals hij werkelijk is en dan zal
ook de tijd van de Grote Verdrukking aanbreken. Toch nu hebben we een taalkundig probleem.
Tenminste, ik had een taalkundig probleem! Een cruciale tekst om deze beschouwing te staven
of juist te ontkrachten is laynd Dani’el [Daniël] 12:1. De gebruikelijke vertalingen spreken deze
opvatting namelijk tegen. Zo staat er bijvoorbeeld in de NBG-vertaling: “Te dien tijde zal Michaël
opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote
benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe...” Het
Boek gaat zelfs nog een stapje verder en vertaalt dit vers als volgt: “In die tijd zal de grote vorst
Michaël, die over uw volk waakt, opstaan en voor u vechten. Er zal een periode van grote nood
en zwaar lijden aanbreken.” Surinaams: “En na a ten dati, Mikael sa opo tanapu, a bigi fesiman
disi de tanapu gi den pikin fu yu pipel, èn wan ten fu trobi sa pasa, èn noiti so wan ten fu trobi
ben de sinsi wan pipel ben de te leki a srefi ten.” Hindoestaans: “Usi samai Mikáel nám badá
pradhán, jo tere játi-bhaiyon ka paksha karne ko khda rahata hai, vah uttegá, tab aise sankat ka
samai hoga, jaisa kisi játi ke utpann hone ke samai se lekar ab tak kabhi ne huá hogá.”
Javaans: “Ing wektu kuwi Mikaèl, malaékat agung sing ngamping-ampingi bangsamu, bakal
rawuh. Ing kono bakal ana kasangsaran akèh, sing durun tau kelakon wiwit anané bangsabangsa nganti tekan ing wektu kuwi.” Deze tekst lijkt dus precies het tegenovergestelde te
bewerkstelligen dat ik in het voorafgaande meende begrepen te hebben. In plaats van zich als
‘weerhouder’ terug te trekken zal Micha’el hier juist opstaan om G’ds volk ter zijde te staan.
Maar als u goed kijkt, dan is het woord ‘opstaan’ niet alleen in strijd met het verwijderen van de
‘weerhouder’, maar ook in strijd met de rest van de tekst zelf. Laten we kijken wat er precies in
de grondtekst staat:

!mi ynb9li dmih lvdgh r>h lakym dmiy ayhh tibv
Uva’et hahi ya’amod Micha’el haSar haGadol ha’omed al b’nei amecha
En in die tijd opstaan Micha’el de vorst de grote die staat voor zonen uw volk
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Twee keer wordt hier het zelfde Hebreeuwse woord dmi amad [staan] met het strongnummer
H5975 gebruikt. Eerst in: dmiy ya’amod [opstaan] en daarna in: dmih ha’omed [die staat]. In
goed Nederlands luidt de tekst dus als volgt: “En in die tijd zal Micha’el opstaan, de grote vorst,
die staat voor de zonen van uw volk.” Dat mag dan wel taalkundig correct vertaald zijn, maar
inhoudelijk klopt het voor geen meter. Dit komt namelijk neer op: “Hij die staat zal opstaan”. Dat
zou hetzelfde zijn alsof men zou zeggen: “Hij die loopt zal lopen” of “Hij die zit zal zitten”. Dat
slaat nergens op! Begrijpt u wat ik bedoel? Van iemand die al staat kan niet gezegd worden dat
hij opstaat, want men kan niet opstaan vanuit een staande houding. Micha’el hoeft niet op te
staan, want hij staat al. Hij hoeft niet te beginnen G’ds volk bij te staan in de strijd, want dat
deed hij altijd al. Het is juist andersom. Hij staat niet op om het volk terzijde te staan omdat de
Grote Verdrukking begint, maar de Grote Verdrukking zal juist beginnen omdat hij het volk niet
meer terzijde zal staan. De tijd van grote benauwdheid kan niet eerder beginnen dan dat
Micha’el en zijn legerscharen weg zullen zijn. Het is dus van cruciaal belang om te weten of het
woordje ‘opstaan’ wel een goede vertaling is. De vertalers zijn het blijkbaar allemaal met elkaar
eens dat dit inderdaad het geval is, want hetzelfde woord ‘opstaan’ zien we zowel in de NBGvertaling alsook in de Nieuwe Bijbelvertaling, de Statenvertaling, de Willibrordvertaling, in het
Boek en noem maar op. Dat is niet alleen in praktisch alle Nederlandse vertalingen het geval,
maar ook in de Duitse, Engelse en ga zo maar door tot de Griekse Septuaginta aan toe. U zou
waarschijnlijk zeggen: dan moet het toch wel wel kloppen, dus waar maak jij je druk over? Wel,
ik vind nog steeds dat het niet klopt. Als dat namelijk het geval zou zijn en de aartsengel
Micha’el inderdaad zou opstaan om voor G’ds volk te vechten tegen de antichrist, dan zou de
strijd maar van korte duur zijn. Dan zou de grote Verdrukking geen 3 ½ jaar duren, maar binnen
de kortste tijd beeindigd zijn. Als Micha’el sterk genoeg is om de satan himself te verslaan en uit
de hemel te smijten dan zou het toch niet zo moeilijk voor hem zijn om korte metten te maken
met de antichrist die gewoon een mens van vlees en bloed is? Bovendien lezen we nergens in
de Bijbel dat er überhaupt tijdens de Grote Verdukking gevochten wordt. Daarom geloof ik met
hart en ziel dat Micha’el niet zal optreden, maar eerder zal terugtreden. Opnieuw bracht ik dit
taalkundige dilemma in gebed. De diverse Hebreeuwse woordenboeken die ik in huis heb of op
het internet heb kunnen raadplegen konden mij namelijk ook niet verder helpen. Overal vond ik
in alle varianten rondom het stamwoord dmi amad dezelfde strekking terug: staan, opstaan,
stilstaan, stand houden, op het punt staan, op zijn stuk staan, terzijde staan, bijstaan en ga zo
maar door. Daar had ik niets aan, maar mijn gebed bracht uitkomst. Ik kreeg op mijn hart om de
Strongconcordantie te raadplegen, waarin de 8674 Hebreeuwse woorden in de TeNaCH en
5523 Griekse woorden in B’rit haChadasha gekoppeld zijn aan de desbetreffende woorden in
de vertaling. Elk woord dat in de grondtekst voorkomt, heeft een uniek nummer dat ons in staat
stelt om alle teksten waarin dit woord voorkomt, met elkaar te kunnen vergelijken en zo zien we,
dat één Hebreeuws woord vaak meerdere zelfs uiteenlopende betekenissen kan hebben. Het
strongnummer van het woordje dmi amad is H5975. In eerste instantie leek het alsof ik ook
hier niet veel verder zou komen, want ook in de waslijst van teksten die mijn zoekopdracht
opleverde, kwam ik dezelfde betekenissen tegen die ik al in de woordenboeken vond. Toch
waren er drie uitzonderingen waarin hetzelfde woord in een totaal andere betekenis staat,
namelijk ‘ophouden’, ‘stoppen’, ‘beeindigen’. De eerste tekst was ty>arb Bereshit [Genesis]
29:35. Daar staat: “Toen hield zij op met baren. - En a ben tapu fu meki pikin. - Tab uski kokh
band ho gai. - Sawisé kuwi Léa ora duwé anak menèh.” Enkele verzen verderop, in hoofdstuk
30:9 vond ik de tweede tekst: “Toen Lea zag, dat zij had opgehouden te baren, nam zij haar
slavin Zil’pa en gaf haar aan Ya’aqov [Jakob] tot vrouw. - Di Lea ben si dati a ben tapu fu meki
pikin, a ben teki Zil’pa en uma dinari, èn a ben gi en na Ya’aqov [Yakob] leki wan weifi. - Jab
Lea ne dekha kí main janane se rahit ho gai hu, tab usne apní laundí Zil’pa ko le kar Ya’aqov
[Yakub] kí patni hone ke liye de díya. - Bareng Léa ngerti yèn enggoné duwé anak wis
mandheg, banjur mènèhaké Zil’pa marang Ya’aqov [Yakub] supaya dipèk bojo.” De derde keer
dat ik deze vertaling tegen kwam, was in hnvy Yona [Jona] 1:15. Daar staat: “En de zee hield
op met woeden. - Aur samudra ki bhyának laharen tham gain. - Sanalika praharané banjur
sirep.” In alle drie teksten wordt hetzelfde stamwoord dmi amad met het strongnummer H5975
gebruikt in de betekenis van ‘ophouden’. Als wij deze betekenis dan gaan toepassen op onze
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tekst in laynd Dani’el [Daniël] 12:1, dan klopt het precies, want dan lezen we namelijk, dat
Micha’el, de grote vorst, te dien tijde zal ophouden om G’ds volk Israël terzijde te staan. Dat is
geen laffe handeling om te vluchten, maar een strategische zet. Micha’el en zijn engelenleger
krijgen op het van te voren vastgestelde tijdstip van hogerhand order de aarde te verlaten om in
de hemel oorlog te voeren tegen de satan en zijn engelen. Micha’el is natuurlijk niet
alomtegenwoordig. Alleen de Eeuwige zelf is dat. Daarom kan deze aartsengel niet op twee
plaatsen tegelijk zijn. Hij kan niet op aarde zijn om Israël te beschermen en tegelijkertijd in de
hemel tegen de satan vechten. Vandaar dus dat Micha’el en zijn engelenleger, die de antichrist
nu nog weerhouden om zich te openbaren, zullen worden weggeroepen om de satan uit de
hemel te verwijderen. Hierover lezen wij in ]vyzx Chizayon [Openbaring] 12:7-12 en 17 een
uitgebreid verslag: “En er kwam oorlog in de hemel; Micha’el en zijn engelen hadden oorlog te
voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen
standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op
de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele
wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide
stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze
G’d en de macht van Zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en
nacht aanklaagde voor onze G’d, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het
bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet
liefgehad, tot in de dood. Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde
en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd
heeft. En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het
mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend
gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten
het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd. - En de draak werd toornig op de
vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de
geboden van G’d bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.” Surinaams: “Dan feti broko
na ini heimel. Mikael nanga den engel fu en ben feti nanga a bigi kaiman. A bigi kaiman nanga
den takruyeye fu en ben feti baka nanga en. Ma a bigi kaiman no ben man wini a feti. Dan en
nanga den takruyeye fu en no ben abi primisi moro fu tan na heimel. Den fringi a bun bigi
kaiman puru na heimel go na grontapu. Na en na a sneki di ben de sensi fosten. Na en den e
kari didibri nanga Satan. Na en e kori ala den sma na grontapu. Dan mi yere wan tranga sten
na ini heimel taki: Now wi Gado o ferlusu den sma fu En. A o teki En makti èn rigeri leki kownu.
Now a Wan di A poti fu tron Kownu, o sori tak’ A abi makti. Bika den fringi a wan go na grontapu
di ben go dei nanga neti fu krutu den brada nanga sisa fu unu na fesi wi Gado. Den brada
nanga sisa fu unu wini en, fu di a Lam ben gi En brudu fu den ede, èn fu di den ferteri trawan a
wortu fu Gado. Den no ben frede fu lasi den libi fu dati. Dat’ meki heimel nanga ala sma di e libi
na ini mus prisiri. Ma grontapu nanga a se de fu sari. Bika didibri kon na grontapu nanga bigi
atibron, fu di a sabi tak’ a no abi furu ten moro. - Ne a bigi kaiman ati bron srefsrefi tapu a frow.
A drai go feti nanga den tra pikin fu en, di e du san Gado taki èn di e tan hori na den sani san
Yesus ben leri.” Hindoestaans: “Tab swarag me Parmeswar ke parí Mikáel ápan parí sanghe
suru karís sáp se aur okar parí log se larái kare ke. Tab sáp aur okar sámíl wálan hár gail, aur
usab swarag me se dhartí par bahái dewal gail. Ohí pahíle jabána ke sáp hai aur u saitán kí to
ráchat boláwal ja hai. U mánge hai dunia bhar ke manai log ke bahakáwe. Ab u ápan parí log
ke sanghe dhartí par bígái gail. Tab ham swarag me se ekgo áwáj sunlí. Koi jor se bolís: Ab
hamlogke bacáwe Wála Parmeswar ápan bísál saktí se aur ápan Masih ke hukum dekháike
okare sanghe ráj caláwe hai! Aur saitán dín aur rát hamlogke bhái-bahín log ke Parmeswar ke
áge kasur dewat raha, bakí ab u swarag me se khaderal gail hai. U bhái-bahín log bhera ke
Bacca ke khun ke saktí me bíswás karat raha, aur ekare bíse me gawáhí dewat raha. Aur cáhe
ulog í kám dwára már dháral gail hai, tabbo usab í rakam se kasur dewe wála ke jít leis hai. He
swarag logan, khusí rahu! Bakí hái dunia aur samundar par rahane wálan! Saitán níce bígái gail
hai aur bahut oke bahut tem na hai hukum caláwe ke. - Bas sáp aurat ke uppar auro gussái gail
aur u gail okar ekwan larkan se larái kare. Usab to Parmeswar ke hukum par cale hai aur
kholke bole hai kí: Yeshu hamlogke Prabhu hai.” Javaans: “Nang swarga terus ènèng
peperangan. Mikaèl lan mulékat-mulékaté pada peperangan nglawan naga mau. Naga mau
uga diréwangi karo para mulékaté. Nanging naga kalah peperangé. Mulané naga lan para
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mulékaté ora dililani manggon nang swarga. Naga gedé terus diuntyalké metu, yakuwi ula sing
kuna, sing uga diarani Iblis lan sétan, sing nyasarké sak isiné jagat. Bareng karo mulékatmulékaté naga mau diuntyalké nang bumi. Aku terus krungu swara banter banget nang swarga,
muni ngéné: Saiki wis tekan waktuné Gusti Elohim nylametké umaté. Saiki Gusti Elohim wis
nglakokké pangwasané. Pangwasané Masih saiki wis teka. Awit sing ngelahké para seduluré
awaké déwé nang ngarepé Gusti Elohim, sing ngelahké awan-wengi, saiki wis diuntyalké
sangka swarga. Para seduluré awaké déwé wis pada ngalahké naga nganggo getihé
Tyempéné lan nganggo pituturé Gusti Elohim sing dikabarké. Awit ora pada éman nyawané
déwé, nanging pada saguh mati. Mulané, swarga lan sing manggon nang swarga pada bungahbungaha! Nanging tyilaka tenan bumi lan segara. Awit sétan wis medun nekani kowé karo nesu
banget, mangertèni nèk waktuné wis garèk sedilut. - Naga nesu banget marang wong wédoké,
terus lunga arep nglawan turun-turunané wong wédoké, yakuwi kabèh sing pada nggatèkké
marang pituturé Gusti Elohim lan temen nurut marang piwulangé Gusti Yésus.” Ook in deze
tekst vallen mij een aantal dingen op. Ten eerste heb ik de indruk, dat deze oorlog in de hemel
slechts van hele korte duur is, want de antichrist zal zich openbaren zodra de ‘weerhouder’
verdwijnt, dus zodra Micha’el weg is om de baas van de antichrist uit de hemel te werpen. Dat
gebeurt blijkbaar vlak achter elkaar, want op hetzelfde moment vindt namelijk ook de Wegname
van de Bruidsgemeente plaats en wordt de Vrouw op adelaarsvleugelen naar de schuilplaats in
de woestijn gebracht. Vanaf dat moment begint de periode van grote benauwdheid en zware
vervolging, die 3 ½ jaar lang duurt. Dan breekt letterlijk de hel los, want de satan die samen met
zijn demonen uit de hemel gegooid is, zal in de gedaante van een mens, ‘de mens der
weetellosheid’, een schrikbewind uitoefenen zoals nooit eerder geweest is en ook nooit meer
zal zijn. Maar zover is het nog niet. Op dit moment heeft de satan nog steeds ongelimiteerd
toegang tot de hemel om ons dag en nacht aan te klagen voor onze G’d, de hoogste Rechter. In
hyrkz Zechar’ya [Zacharia] 3:1 zien we hiervan een duidelijk voorbeeld: “Vervolgens deed Hij
mij de hogepriester Yehoshua [Jozua] zien, staande voor de Engel van de Eeuwige, terwijl de
satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Eeuwige echter zeide tot de satan:
De Eeuwige bestraffe u, satan, ja de Eeuwige, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u!” of in een
andere vertaling: “Daarna liet de engel mij de hogepriester Yehoshua [Jozua] zien. Hij stond
voor de Engel van de Eeuwige en satan was ook aanwezig. Satan stond rechts van de Engel
en bracht vele beschuldigingen tegen Yehoshua in. Maar de Eeuwige zei tegen satan: Ik
verwerp uw beschuldigingen, satan. Want Ik, de Eeuwige, heb besloten genadig te zijn voor
Jeruzalem. Daarom bestraf Ik u!” Het werk van de satan bij het hemelse gerechtshof bestaat uit
aanklagen en kwaadspreken, waarbij hij de waarheid verdraait. Maar onze hemelse Rechter is
rechtvaardig! Hij trapt er niet in en oordeelt gelukkig met andere maatstaven dan een aardse
rechter. Bovendien hebben wij daar de beste advokaat die er bestaat: Yeshua! Hij is onze
pleitbezorger. Yochanan [Johannes] heeft dit extra benadrukt om ons daarin te bemoedigen:
“Mijn Kinderkens, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen,
dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Yeshua haMashiach, de rechtvaardige. Hij is het
die verzoening brengt voor onze zonden en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden
van de hele wereld.” Surinaams: “Mi pikin, mi e skrifi unu den sani disi fu un no sondu. Ma efu
wan sma sondu, dan wi abi wan sma di e taki gi wi na a Tata. Dati na Yeshua haMashiach, di
bun ini Gado ai. Na fu di A dede meki Gado gi wi pardon fu wi sondu. Ma a no di fu wi wawan,
ma di fu heri grontapu tu.” Hindoestaans: “Hamár pyára larkan, ham í bát líkhíla jeme tulog páp
na karíhe. Aur jab hamlog me se tabbo koi pápburái karíga, tab hamlogke cáhí yád kare ke kí
Koi hai jaun Píta Parmeswar ke áge hamlogke bacáwe hai. U kabhí na kuch kharábí karís hai,
aur u Yeshua haMashiach hai. U hamlogke páp ápan uppar leis aur saja páike hamlogke
Parmeswar se ek karwáis. U na khálí hamlogke páp ápan uppar leis, bakí dunia bhar ke manai
log ke páp.” Javaans: “Para sedulurku sing tak aku anak, aku nulis layang iki marang kowé,
supaya kowé ora urip ing dosa. Nanging nèk ènèng sedulur sing nggawé dosa, ngertia nèk
Gusti Elohim bisa ngapura kowé, awit ènèng wong sing nggawèkké dalan awaké déwé nang
nggoné Gusti Elohim Bapaké awaké déwé. Wong iki Gusti Yeshua haMashiach, sing gedé
kabenerané. Ya Dèkné sing mati nyangga setrapané awaké déwé, supaya awaké déwé bisa
nampa pangapura. Patiné Gusti Yeshua ora dadi pangapurané dosané awaké déwé waé, ora,
nanging uga dosané wong kabèh.” (a ]nxvy Yochanan alef [1 Johannes] 2:1-2). De satan, de
aanklager die onvermoeibaar allerlei manieren bedenkt om ons op slinkse wijze behoorlijk in de
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problemen te brengen zodat hij ons vervolgens kan aanklagen, zal op de dag die de Eeuwige
daarvoor heeft bepaald, door Micha’el uit het hemelse gerechtshof verwijderd en op de aarde
neergeworpen worden. De tijd van het aanklagen zal dan definitief voorbij zijn. Daar zien wij
naar uit, maar zolang de satan nog in de hemel is om ons daar aan te klagen kan de Antichrist
hier op aarde alvast stiekum zijn voorbereidend werk doen zonder dat de mensen hem en zijn
praktijken doorhebben. In de eerste helft van de laatste jaarweek waarover Daniël schrijft zal hij
nog een vriendelijk gelaat tonen wanneer hij het verbond zal sluiten met Israël, waardoor de
tempel herbouwd wordt en de tempeldienst nog doorgang kan vinden. Maar dat zal veranderen
als de satan eenmaal op aarde is geworpen. Dan zal de antichrist zijn masker afwerpen en zijn
ware gezicht laten zien. Wees waakzaam!
Niemand weet de dag noch het uur
Yeshua heeft nadrukkelijk gezegd dat niemand de dag noch het uur weet, maar ik wil toch wel
een aantal zeer opmerkelijke feiten voor u op een rijtje zetten die zeer zeker de moeite waard
zijn om in overweging te nemen. Ik wil ze graag met u delen en het is dan aan u wat u daarmee
doet. In hoofdstuk 9 schrijft Daniël over de antichrist: “En hij zal het verbond voor velen zwaar
maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden;
en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en
waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is!” (laynd Dani’el [Daniël]
9:26b-27). Als wij de sleutel voor het ontsluiten van de eindtijdprofetieën hanteren, die wij in
laqzxy Yechez’qel [Ezechiël] 4:6 en rbdmb Bamidbar [Numeri] 14:34 vinden, namelijk dat 1
dag gelijk staat aan 1 jaar, dan omvat de door Daniël genoemde week een periode van 7 jaar.
Door de komst van de “gruwel der verwoesting” op de helft van de jaarweek, wordt deze
verdeeld in twee periodes van elk 3½ jaar, te weten de kleine en de grote verdrukking. Talrijke
teksten uit Daniël en Openbaring spreken over deze periode van 3½ jaar, die gelijk staat aan 42
maanden of 1260 dagen en ook wel genoemd wordt: een tijd, tijden en een halve tijd: “En mij
werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel G’ds en het
altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en
meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden,
tweeënveertig maanden lang. En Ik zal Mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed,
te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.” (]vyzx Chizayon [Openbaring] 11:1-3). “En de
vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door G’d bereid, opdat zij daar
twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden.” (]vyzx Chizayon [Openbaring] 12:6).
“En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het
mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend
gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten
het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.” (]vyzx Chizayon [Openbaring]
12:13-14). “Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te
gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht
gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd.” (laynd Dani’el [Daniël] 6:25). “En hem
werd een mond gegeven, die grote woorden en g’dslasteringen spreekt; en hem werd macht
gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.” (]vyzx Chizayon [Openbaring] 13:5). Deze
periode van 3 ½ jaar (tijd, tijden en een halve tijd) staat dus gelijk aan 42 maanden, en
uitgaande van 30 dagen per maand volgens de oude kalender komen we dus tot een totaal van
1260 dagen. Gezien het feit dat de antichrist precies in het midden van de jaarweek zijn ware
identiteit openbaart gaan we nog steeds ervan uit, dat de Grote Verdrukking 1260 dagen zal
duren. Maar dan zitten we wel met de volgende vraag, namelijk, in welke maand en op welke
datum deze periode begint en in welke maand en op welke datum ze eindigt. Algemeen gaat
men weliswaar uit van Pesach en Rosh haShana, maar zo simpel is het niet. In de Tora worden
immers zes data genoemd die in aanmerking zouden kunnen komen als begindatum en
einddatum van de drie en een half jaar. Alle zes data vormen namelijk het begin van een
nieuwe periode en liggen beurtelings tot op de dag exact zes maanden uit elkaar:
 Van de 1e Nisan (1e maand en Bijbels nieuwjaar) tot de 1e Tish’ri (7e maand en Joods
nieuwjaar) is het precies een half jaar.
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Van de 10e Nisan (apart zetten van het Pesach-offer) tot de 10e Tish’ri (het wegzenden
van de zondebok op Yom Kipur) is het eveneens precies een half jaar.
 Ook van de 15e Nisan (1e dag Chag haMatzot) tot de 15e Tish’ri (1e dag Sukot) is het
precies een half jaar.
Dat wil dus het volgende zeggen: als de wegname van de uitverkorenen tijdens de Sederviering
van Pesach zou plaats vinden, dan zou de wederkomst met Rosh haShana niet mogelijk zijn,
maar wel bij het begin van Sukot. Omgekeerd zou de wegname met Pesach niet mogelijk zijn
als de wederkomst daadwerkelijk met Rosh haShana plaats vindt. In dat geval zou de wegname
reeds op de 1e Nisan moeten gebeuren. In beide gevallen is de afstand ertussen minder dan
een half jaar. Puur rekenkundig gezien is de gebruikelijke opvatting van wegname met Pesach
en wederkomst met Rosh haShana dus niet mogelijk, maar daar staat wel tegenover dat
Yeshua met betrekking tot deze periode heeft gezegd: “Indien die dagen niet ingekort werden,
zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden
ingekort.” (vhyttm Matityahu [Mattheüs] 24:22). Toch juist met het oog hierop en ook omdat
Yeshua gezegd heeft dat niemand de dag noch het uur weet moeten wij waakzaam zijn en ons
gereed maken om ons eigen Egypte met grote haast te verlaten, zoals ook onze voorouders het
destijds gedaan hebben. Als wij om ons heen kijken en het nieuws volgen zien wij steeds meer
profetieën voor onze ogen in vervulling gaan. Het kan echt niet lang meer duren. Er zijn volop
duidelijke aanwijzingen, dat er binnenkort schokkende gebeurtenissen zullen plaats vinden die
een ongekende impact op de totale wereld zullen hebben: “Zie, de Dag des HEREN komt,
meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te
maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden des
hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar
licht niet schijnen.” (vhyi>y Yeshayahu [Jesaja] 13:9-10, NBG-vertaling). “Ik zag, toen het
zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een
rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die
door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een
boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats.” (]vyzx Chizayon [Openbaring] 6:12-14,
Nieuwe Bijbelvertaling). “Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en
rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en
geduchte Dag des HEREN komt!” (lavy Yo’el [Joël] 2:30-31, NBG-vertaling; Hebreeuwse Bijbel:
3:3-5). Zo te zien staat ons een meteorietenregen te wachten en alsof dat nog niet erg genoeg
is wordt er ook nog gesproken over aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De toevoeging, dat
geen berg of eiland op zijn plaats blijft kan zelfs duiden op enorme tsunami’s en misschien zelfs
continentverschuivingen. Maar voordat de geduchte Dag des HEREN komt zal de zon geheel
verduisteren en de maan zal bloedrood worden! Dat zijn echt geen leuke vooruitzichten en de
kans is groot, dat dit, waarover de profeten duizenden jaren geleden hebben gesproken, zelfs
binnen afzienbare tijd daadwerkelijk zal gebeuren. Bij een totale maansverduistering staan de
zon, de aarde en de maan op één lijn, met de aarde in het midden. Daardoor bevindt de maan
zich volledig in de kernschaduw van de aarde met het gevolg dat er geen direct zonlicht meer
op de maan valt. Normaalgesproken weerkaatst de maan namelijk het licht van de zon naar de
aarde, maar als de aarde in de weg staat en de maan daarom geen zonlicht kan ontvangen,
dan zou hij in principe dus ook niet zichtbaar kunnen zijn. Een klein beetje zonlicht valt echter
wel door de aardatmosfeer en wordt gebroken, waardoor dit het maanoppervlak alsnog kan
bereiken. Het beetje zonlicht dat dus wel door de aardatmosfeer dringt is rood, waardoor er een
rode gloed over de verduisterde maan komt. Dat is dus die rode maan, waarover hier
gesproken wordt. De maansverduisteringen kunnen zich uiteraard alleen tijdens de volle maan
voordoen, wanneer de maan tegenover de zon staat. Dat gebeurt echter niet bij elke volle maan,
omdat de maan zich meestal iets boven of onder de ecliptica bevindt, dat is het vlak waarin de
aarde rond de zon draait. Om deze reden komt een volledige maansverduistering dus slechts
zelden voor. De eerstvolgende zal pas plaats vinden op 15 april 2014, 8 oktober 2014, 4 april
2015 en 28 september 2015 en daar tussen in, op 20 maart 2015 alsook een jaar later, op 9
maart 2016, komt er ook nog een totale zonsverduistering bij. De astronomische kans dat er
een totale zonsverduistering op een bloedmaantetrade volgt is sowieso al erg klein, maar dat dit
zelfs achter elkaar in twee opeenvolgende jaren gebeurt, is echt buitengewoon! Op zich is dat
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allemaal wetenschappelijk gezien niet zo vreemd en hoeft dus niet meteen in direct verband
gebracht te worden met de bovengenoemde profetieën met betrekking op de wederkomst van
Yeshua, ware het niet dat de tijdstippen waarop deze vier bloedrode maansverduisteringen op
een rij plaats zullen vinden, ‘toevallig’ allemaal op Bijbelse feestdagen vallen: 15 april 2014
(Pesach), 8 oktober 2014 (Sukot), 4 april 2015 (Pesach) en 28 september 2015 (Sukot). Het feit
dat deze vier bloedrode maansverduisteringen zich in 2014 en 2015 zowel op Pesach als op
het Loofhuttenfeest voordoen is toch echt wel heel bijzonder en zou best wel ingrijpende
gebeurtenissen met betrekking tot Israël kunnen aankondigen! Het samenvallen van dergelijke
tetrades met Bijbelse feestdagen ging namelijk al drie keer eerder in de geschiedenis gepaard
met zeer belangrijke gebeurtenissen voor het Joodse volk:
 1493/1494: De verdrijving van de Joden uit Spanje door de inquisitie
 1947/1948: De wedergeboorte van G’ds eigen land Israël als onafhankelijke staat
 1967/1968: De bevrijding en hereniging van Jeruzalem als hoofdstad van Israël
Zou het mogelijk kunnen zijn, dat met het oog hierop de belangrijke gebeurtenis, die gepaard
gaat met de bloedrode maansverduisteringen in 2014/2015 en de totale zonsverduisteringen in
2015/2016, de Dag des HEREN is? Wel, volgens de profeet Yo’el [Joël] zullen de maans- en
zonsverduisteringen niet op de Dag des HEREN plaats vinden, maar voordat de geduchte Dag
des HEREN komt. Dat wil dus zeggen, dat wij de wederkomst van Yeshua pas op z’n vroegst
tijdens een van de najaarsfeesten in 2017 kunnen verwachten of zelfs later. Maar als dat
daadwerkelijk het geval mocht zijn, dan heeft dat voor ons allen uiteraard een heel ingrijpende
consequentie: uitgaande van de najaarsfeesten 2017 zou dat namelijk kunnen betekenen, dat
de wegname, die zoals bekend 3 ½ eerder zal plaatsvinden, dus reeds tijdens of zelfs voor
Pesach 2014 zou kunnen gebeuren. Persoonlijk denk ik van niet, want er blijven namelijk nog
andere opties open. Kijk, dàt er na de aankondiging door 4 maans- en 2 zonsverduisteringen op
Bijbelse feestdagen schokkende gebeurtenissen zullen plaatsvinden, daar ben ik heilig van
overtuigd. Maar het hoeft natuurlijk niet per se de wederkomst van Yeshua te zijn. Het zou best
nog wel eens kunnen dat het juist de wegname in het midden van de jaarweek is, maar dat zou
dan weer betekenen, dat de eerste 3 ½ jaar van de kleine verdrukking nu al zouden beginnen of
zelfs al begonnen zijn. Op zich is dat nog niet eens zo een gek idee, want als we zo om ons
heen kijken zien we toch wel een zorgwekkende ontwikkeling gebeuren, die men zonder meer
een kleine verdrukking zou kunnen noemen. De derde optie is echter, dat het pas het begin is
van de jaarweek, dus van de zeven jaar waarin de antichrist de wereld in zijn greep zal hebben.
Persoonlijk denk ik meer in die richting, want de tempel is immers nu in 2014 nog niet gebouwd
en dat moet volgens de traditionele opvattingen toch eerst gebeuren. Maar voor het zelfde geld
wordt in de bijbelse profetieën helemaal niet de tempel van steen, maar de tempel van de
lichamen der gelovigen bedoeld. Alleen G’d weet het! De tijd zal het leren, maar ondertussen
moeten we wel rekening houden met de mogelijkheid, dat de wegname vanaf nu elk moment
kan plaats vinden en dat we ervoor moeten zorgen dat we niet achterblijven. “Doch van die dag
en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de
Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des
mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende,
huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en zij niets
bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon
des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een
achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal
aangenomen worden, en een achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke
dag uw Heer komt. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de
dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom,
weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen!”
Surinaams: “No wan sma sabi a dei nanga a yuru te a o psa. Den engel di de na heimel no
sabi, èn a Manpikin srefi no sabi. Na a Tata wawan sabi. Soleki fa a ben de ini a ten fu Noach,
na so a sa de te a Manpikin fu Libisma o drai kon baka. Bika ini a ten fosi Gado sungu grontapu,
den sma ben e nyan, den ben e dringi, èn trow ben e trow, te leki a dei di Noach go ini a bigi
sipi. Den no ben sabi ete san e psa te leki a bigi frudu kon wasi den alamala gwe. Na so a o de
te a Manpikin fu Libisma o drai kon baka. A dei dati tu man sa de ini den gron e wroko. A wan
den o tyari gwe, èn a trawan o tan na baka. Tu frow o mara na den miri. A wan den o tyari gwe,
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èn a trawan o tan na baka. Fu dat’ede un mus tan na ai, bika un no sabi sortu dei un Masra o
kon. Ma un mus sabi disi: Efu a man di abi a oso, ben sabi sortu yuru na neti a fufuruman bo
kon, a bo tan na ai èn a no bo meki a fufuruman broko kon ini en oso. Dat’meki un mus de klari,
bika a Manpikin fu Libisma o drai kon baka na wan yuru di un no e ferwakti En.” Hindoestaans:
“Kaun dín aur ghanta í sab cíj pura hoiga koi na jáne hai. Swarag ke parí logan na jáne hai aur
cáhe ham Parmeswar ke Beta bátí, ham bhí na jáníla. Khálí Píta Parmeswar jáne hai. Jaise
Noach ke tem me bhail raha, oisane hoiga jab ínsán ke Beta lautke áiga. Dunia dube se pahíle
jab talak Noach jaháj me na gail manai logan khát píyat raha aur biáh karat raha. Usabke kuch
andáj na mílal. Ohí se usab pání me dubal. Aur jab ínsán ke Beta lautke áiga tab aisane hoiga.
U tem par dui jane sanghe khet me rahíga, tab ekgo lejáwal jáiga aur ekwa chor dewal jáiga.
Aur dui aurat játa se perat rahíga, tab ekgo lejáwal jáiga, bakí ekwa chut jáiga. Tulog na jáne
hai kaun dín tulogke Prabhu áiga. Ohí se tulogke cáhí tayár rahe ke. Tulog samjhe hai kí jab ek
ghar ke málík jánat kí cor kai baje áiga, tab u jágke ápan ghar ke rakhwála karat aur corí na hoi
páwat. Aisane ínsán ke Beta bhí áiga jab koi na socí. Ohí se tulogke cáhí tayár rahe ke.”
Javaans: “Gusti Yeshua neruské tembungé ngéné: Bab dinané lan jamé tekané Anaké
Manungsa ora ènèng wong siji waé sing ngerti. Para mulékat nang swarga ora ngerti lan Anaké
Gusti Elohim ya ora ngerti. Sing ngerti namung Gusti Elohim Bapaké. Kaya jamané nabi Noach,
mengkono uga mbésuk jamané tekané Anaké Manungsa. Awit ing dina-dina sakdurungé udan
gedé teka, wong-wong pada mangan-ngombé lan kawin, nganti dinané enggoné nabi Noach
munggah nang kapalé. Wong-wong ora pada dunung apa sing klakon, nganti tekané udan gedé,
terus pada ngerti. Mengkono uga bakalé lelakoné nèk Anaké Manungsa teka. Ing waktu kuwi
bakal ènèng wong lanang loro pada nyambutgawé nang kebon, sing siji digawa, sing liyané
ditinggal. Enèng wong wédok loro ijik nggiling gandum, sing siji digawa, sing liyané ditinggal.
Mulané, pada sing awas lan ati-ati, awit kowé ora ngerti kapan tekané Gustimu. Elinga iki,
semunggoné sing nduwé omah ngerti waktuné tekané malingé, dèkné mesti ora bakal turu lan
ora bakal nglilani omahé dibobol. Mulané pada jaga-jaga, awit Anaké Manungsa tekané ing
waktu sing ora mbok jagakké.” (vhyttm Matityahu [Mattheüs] 24:36-44). Let op! Velen denken,
dat Yeshua het in deze tekst over Zijn wederkomst aan het einde van de Grote Verdrukking
heeft, maar dat kan niet het geval zijn, want de exacte dag van Zijn wederkomst zal de
achtergebleven gelovigen die de 3 ½ jaar moeten meemaken zeer zeker bekend zijn. Zij
kennen de profetische geschriften en zullen volgens mij daardoor in staat zijn om precies uit te
rekenen wanneer de officiele voor iedereen zichtbare wederkomst van de Mashiach zal plaats
vinden. Ze hoeven namelijk alleen maar te tellen vanaf het moment dat de Wegname van de
Bruidsgemeente en de manifestatie van de antichrist heeft plaats gevonden! Nee, Yeshua heeft
het in zijn bovenstaande oproep om waakzaam te zijn over het tijdstip van Zijn eerste komst in
het verborgene om Zijn Bruid op te halen en naar de veilige schuilplaats te brengen. De
Wegname zal derhalve een ongedateerde gebeurtenis zijn, terwijl de Opname bij Zijn
Wederkomst tot op zekere hoogte gedateerd zal zijn. Dat hoeven, kunnen en mogen wij echter
niet berekenen, want de Wegname heeft voor ons de hoogste prioriteit en wij worden
opgeroepen om ervoor te zorgen dat wij ons van onze zonden bekeren, schoon schip maken en
voortaan een rein leven op nahouden in liefde voor onze hemelse Vader, in dankbaarheid voor
het offer van Yeshua en in gehoorzaamheid aan G’ds geboden en inzettingen zodat we aan de
voorwaarden van de Wegname kunnen voldoen en die dag ons niet zal overvallen. Wij moeten
waakzaam blijven en ons niet in slaap laten sussen. “Maar over de tijden en gelegenheden,
broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag
des HEREN zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust,
overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf en zij zullen geenszins
ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen
zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of
duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten
wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met
de helm van de hoop der zaligheid; want G’d heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het
verkrijgen van zaligheid door onze Heer Yeshua haMashiach!” Surinaams: “Brada nanga sisa,
un dati no de na dungru. Dat’ meki a dei fu Masra no o kisi unu leki wan fufuruman. Bika un
alamala na sma fu a leti, sma fu deiten. Wi no de fu a dungru, wi no de fu neti. Fu dat’ ede wi no
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mus sribi leki den tra sma, ma wi mus de na ai, èn wi ai mus krin. Bika te neti yu abi sma di e
sribi èn tra sma di e dringi drungu. Ma meki wi di de fu deiten, de nanga krin ai. Un mus weri a
bribi nanga a lobi di wi abi leki wan isri bosroko b fu kibri wi. Sosrefi un mus teki a howpu san wi
abi tak’ Gado o ferlusu wi, weri na wi ede leki wan fet’musu. Bika Gado no meki wi fu strafu wi,
ma fu wi kisi a libi fu têgo tangi fu wi Masra Yeshua haMashiach!” Hindoestaans: “Bakí bhái log
tulog andhiár me na báte, ohí se tulogke khátín u dín ekgo cor ghat na áiga. Na, tulog anjor me
báte aur jáne hai kí Prabhu ke dín áiga. Hamlogan andhiár me na bátí aur jáníla ka hoiga. Ohí
se hamlogke na cáhí sute ke, jaise dusar log kare hai. Bakí hamlogke cáhí jáge ke aur yád
karte rahe ke kí Prabhu ke dín áiga. Jab koi sute hai, tab u rát ke sute hai. Aur píyekkar logan
bhí rát ke nasáil rahe hai. Bakí hamlog anjor me rahíla aur samjhíla ka howe hai. Ohí se hamlog
khiál karte rahe k'hoi. Hamlogke bíswás aur prem hamlogke bacáwe ke cáhí jaise surjátí ke
jhílam, kí to loha ke soth oke bacáwe hai. Aur hamlog agoríla jab talak Parmeswar hamlogke
ápan bísál sukh me na pahucáiga. Jaise ek surjátí ke loha ke topí okar murí ke ár kare hai,
oisane í bát hamlogke soc-bícár ár kare hai. Parmeswar hamlogke na alag karís hai hamlogke
uppar ápan gussa barsáwe ke, bakí u hamlogke bacáis hai Prabhu Yeshua haMashiach ke
sukh me bhág lewe khátín!” Javaans: “Nanging kowé ora usah sangsi, para sedulur. Kowé
pada ngarep-arep Gusti, dadiné nèk Dèkné teka kowé ora bakal kagèt kaya wong nèk
kemalingan kaé. Ora, awit kowé ora kaya wong sing mlaku nang petengan kaé. Ora, awaké
déwé iki kaya wong sing mlaku ing wayah awan, ing padang, dadiné bisa weruh. Ora kaya
wong ing petengan. Mulané para sedulur, hayuk awaké déwé uripé aja kaya wong turu, awit
wong nèk turu kuwi nèk ènèng apa-apa ora ngerti. Ya kaya ngono kuwi uripé wong sing ora
nurut Gusti. Nanging awaké déwé kudu melèk lan jaga-jaga. Pantyèn, wong turuné ya wayah
wengi lan sing mabuk ombèn ya mabuk wayah wengi. Nanging awaké déwé iki sing urip ing
padang kudu sing awas. Awaké déwé bisa njaga awaké déwé nèk awaké déwé pretyaya
marang Gusti lan trésna marang Dèkné lan marang sakpada-pada. Awaké déwé kudu njagakké
lan pretyaya tenan nèk Gusti bakal ngluwari awaké déwé sangka kwasané ala. Awit, karepé
Gusti Elohim kuwi ora supaya awaké déwé nemu karusakan, ora, nanging supaya awaké déwé
nemu keslametan. Awaké déwé bisané slamet, nèk pretyaya marang Gusti Yeshua haMashiach!”
(1 Thessalonicenzen 5:4-9). Amen!
Werner Stauder

