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Deze preek is een definitie van het einde van al het zwoegen van de mens op aarde. Ieder mens zal zijn eigen 

beslissing maken. Er is een punt waar geen terugkeer meer mogelijk is, en de tijd is in Gods handen. De mens is niet 

instaat de tijd te bepalen, alleen God, dus haast u terwijl het licht hier is want de duisternis zal komen en dan zal 

niemand iets meer kunnen doen. 1 Tessalonicenzen 4:13-18, praat over de ware gelovigen en Gods plan voor hen: 

 

 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die 

ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die 

geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en 

opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, 

weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des 

Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des 

Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de 

Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de 

bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven 

zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, 

zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij 

altijd met den Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

 

Dit is een grote troost voor elke ware zoeker naar de Heere God, de Almachtige. Of u nu dood of levend bent, en uw 

lichaam in het graf is of niet, zo lang als u in Christus blijft geloven zal u veranderd en aangeraakt worden door de 

kracht van de opstanding en het leven. Johannes 11:25-26 zegt, "Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het 

Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal 

niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?" Dit zijn de werkelijke woorden van de Heere aan de hele 

mensheid en hij wist dat sommigen zullen geloven en sommigen niet, dat is de reden waarom onze Heere Jezus 

vroeg: "GELOOFT GIJ DAT?" 

 

Als we erover praten en nadenken dat we de Heere in de lucht zullen ontmoeten en rond de REGENBOOG TROON 

van Opbaring 4 zullen samenkomen, krijgen we veel mensen in gedachten. Adam, Eva, Abel, Henoch, Abraham, 

Sara, Isaak, Rebekka, Jacob, Aaron, Kaleb, Jozua, David, de profeten en apostelen en nog velen meer. Herinner 

Hebreeën 11. Wat zal dat een dag zijn als we allemaal naar de hemel zullen gaan, wat een dag van vreugde; er zal 

geen verdriet, tranen, ziekte of huilen meer zijn. We zullen nooit meer oud worden; dit is voor een ieder die Jezus 

Christus aanneemt en gelooft. 

 

Nu wenden we ons tot degenen die Jezus Christus op een bepaald moment hadden aangenomen, maar niet trouw 

waren gebleven; degenen die het rustiger aan deden en dachten dat ze genoeg geloof hadden om door de grote 

verdrukking heen te gaan of denken dat God zo barmhartig is dat hij de oordelen van de grote verdrukking niet kan 

toestaan. Wat ze ook zeggen, het heet excuses hebben voor het missen van de opname, en er zijn gevolgen voor het 

missen er van. 

 

Er zijn veel consequenties maar slechts enkele zal ik hier vermelden. Openbaring 6:15-16, luidt als volgt: 

 

En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle 

dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen; En 

zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op 

den troon zit, en van den toorn des Lams. 

 

Wie is degene, die op de troon zit? Het is Christus de Heer. Het Lam van God die de zonden van de wereld 

wegneemt, de Leeuw uit de stam van Juda die het verzegelde boek nam en de zeven zegels openbrak heeft een toorn, 

en het zal zeker plaatsvinden, aan allen die niet alles geloven dat het Lam heeft gedaan. 

 

Openbaring 9:13-21 zegt: De vier engelen bij de grote rivier, den Eufraat werden ontbonden, welke bereid 

waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden. Als u hier na 

de opname nog bent zou u daar één van kunnen zijn. 
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Openbaring 9:17-19, zegt, "Want hun macht is in hun mond, en in hun staarten; want hun staarten zijn aan de 

slangen gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve." 
 

De mensen die na het doorlopen van de periode van de grote verdrukking werden verwelkomd, zijn te vinden in 

Op.7:9-17. De schrift luidt: 

 

Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en 

talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken 

waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, 

en het Lam. 

 

Ook zegt Openbaring 7:14, "Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange 

klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams." 
 

Het Lam verwijst altijd naar het offer dat Jezus Christus maakte toen hij de vorm van een mens aannam om zijn eigen 

bloed te vergieten voor de redding van een ieder die wil geloven en het kruis van Christus aanneemt. 

 

Bovendien zegt Openbaring 15:2-3: 

 

En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn 

beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de 

citers Gods; En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: 

Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, 

Gij Koning der heiligen!  

 
Het oude en nieuwe testament zijn tot één uitgegroeid in Christus, Amen. Deze mensen misten de opname, leden de grote 

verdrukking, maar vonden genade bij God omdat ze door de verschrikkingen van die periode zijn heengegaan. Waarom 

zou men ervoor kiezen om door de grote verdrukking te gaan? De keuze is nu aan u, morgen kan het te laat zijn. 

 

Een andere keuze is om het kruis van Christus te verwerpen, maar de gevolgen zijn ernstig en terminaal; totale scheiding 

van God, de vier dieren, de vierentwintig ouderlingen, vele duizenden engelen en heiligen. Lees Openbaring 9:20-21 en 

zie het zelf; 

 

En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner 

handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten 

afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen; En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, 

noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. 

 

Lees ook Openbaring 19:20 en zie het zelf; 

 

En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve 

gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld 

aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt. 

 

En ook zegt dit fragment uit Openbaring 20:1-15 "En de boeken werden geopend en de doden, klein en groot (op dit 

moment maken uw aardse macht, roem, rijkdom en etc. niets meer uit) kwamen voor God te staan en zij werden 

geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En zo iemand niet gevonden werd 

geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs. 

 

Nu heeft u een beeld van de toekomst, de keuze is aan u waar u wilt eindigen, terwijl het vandaag nog een keuze is. 

Argumenteer met het woord van de Heer, zie zelf hoe hulpeloos u bent, zie op naar het kruis van Christus, erken dat u een 

zondaar bent, heb berouw en bekering, wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus (niet in de titels zoals de Vader, Zoon 

en de Heilige Geest, dat wil zeggen de drie-eenheid); Jezus Christus is de Heer. U moet weten wie Jezus Christus 

werkelijk is. BESTUDEER Openbaring 1:8, 11 en 18, en de waarheid zal u bevrijden en u op het pad van de macht met 

God zetten; en dat kan alleen door te weten wie Jezus Christus in werkelijkheid is, AMEN, KOM Heere Jezus Christus. 
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