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Het middelpunt van discussie In deze preek zullen de kenmerken van een groep gelovigen zijn, die een gemeenschappelijke band delen. Zij
verwachten deel te nemen aan de opname of wegvoering zoals dat in het algemeen bekend staat. De opname houd in dat er mensen
weggenomen worden om de Heere in de lucht te ontmoeten. Er zijn twee groepen bij betrokken:
1.) degenen die uit de doden opstaan ten tijde van de opname
2.) degenen die levend worden opgenomen om de opgestane doden en de Heere in de lucht te ontmoeten
HENOCH EN DE ELIA HEILIGEN
Deze groep zal:
1.) De dood niet smaken, zoals Henoch en Elia. De dood is de laatste vijand om te overwinnen, en zal geen macht over deze mensen
hebben. Zij zijn Gods oogappels.
2.) Zij zullen Zijn naam dragen, van Hem houden, hem aanbidden en Zijn lof vertellen.
3.) Zij zullen in een oogwenk veranderd worden en Zijn glorieuze kleed van licht aandoen.
4.) Zij zullen de zwaartekracht overwinnen.
HUN IDENTITEIT
De Henoch en Elia heiligen zijn een groep mensen als geen andere; I Petrus 2:9-10 ze zijn "EEN UITVERKOREN GESLACHT, EEN
KONINKLIJK PRIESTERDOM, EEN HEILIG VOLK, EEN VERKREGEN VOLK; EN ZE MOETEN VERKONDIGEN DE DEUGDEN
DESGENEN, DIE HEN UIT DE DUISTERNIS GEROEPEN HEEFT TOT ZIJN WONDERBAAR LICHT; DIE EERTIJDS GEEN VOLK WAART,
MAAR NU GODS VOLK ZIJT; DIE EERTIJDS NIET ONTFERMD WAART, MAAR NU
ONTFERMD ZIJT GEWORDEN." Deze twee mannen waren een waarheidsgetrouwe
weergave van de ware gelovigen in God, de Heere Jezus Christus. Zij
vertegenwoordigen zowel de kwaliteiten als verwachtingen van alle ware gelovigen, door
de eeuwen van de mensheid heen. Deze twee mannen hadden een direct contact met
God en leefden opmerkelijke levens die onderzocht moeten worden, om ons te helpen ze
te begrijpen. Voor de komende opname zal er door trouwe gelovigen een snel kort werk
van de Heere zijn. Dit werk is nu in het geheim en zal intensiveren naarmate de opname
nadert en de doden opgewekt zullen worden om met ons die leven te werken en te
wandelen. Weest gereed!
HENOCH DE MAN
Henoch was de zoon van Jared; hij was ook de vader van de oudste man die ooit geleefd
heeft, Methusalem. In die tijd leefden de mensen rond de 900 jaar, maar in Genesis 5:23-24, zegt het "zo waren al de dagen van Henoch
driehonderd vijf en zestig jaren. Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg." Hebreeën 11:5 "door het
geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had;
want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde." Ook vermeld de bijbel in Judas: 14-15, "en van dezen heeft
ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; Om gericht te
houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en
vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. "
I PETRUS 1:9-10 VERKRIJGENDE HET EINDE UWS GELOOFS, NAMELIJK DE ZALIGHEID DER ZIELEN. VAN WELKE ZALIGHEID
ONDERVRAAGD EN ONDERZOCHT HEBBEN DE PROFETEN, DIE GEPROFETEERD HEBBEN VAN DE GENADE, AAN U GESCHIED;
Henoch was een jonge man ten opzichte van zijn generatie en hij hield van de Heere, en de Heere hield zeer veel van hem. Dit is de beste
tijd voor jongeren om de Heere te dienen en met Hem te wandelen, dat zij samen met Henoch dezelfde getuigenis zullen mogen hebben. De
getuigenis is duidelijk, Henoch wandelde met God en behaagde God.
Alleen God weet hoe Henoch Hem geloofd en gediend heeft. De bijbel hield dit geheim. We weten niet hoe hij de Heere prees, bidde, gaf en
van en voor de Heere getuigde. Wat hij ook maar deed, behaagde hij de Heere zo erg dat de Heere hem weg nam om bij Hem te zijn en om
zijn verblijf op aarde te beëindigen. Dit was de eerste keer dat God een levend mens uit de wereld opnam, zodat hij de dood niet zou smaken.
God de schepper, de meester ontwerper wist dat er een opname in zijn programma was, hij liet het in Enoch zien, bevestigde het in Elia,
toonde het publiekelijk in Jezus de Christus en beloofde het aan de uitverkorenen.
We weten van Judas dat Enoch profeteerde over de komst van de Heere met Zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden. Er is
hiervoor geen ander boek in de bijbel die naar deze profetie verwijst. Er zijn slechts twee manieren mogelijk waarop Judas aan deze
getuigenis over Henoch gekomen kan zijn; (a) hij had daarvoor een openbaring van God gehad en wellicht had Henoch het tegen hem
gezegd (b) Jezus Christus, onze Heere, zou het hem geopenbaard kunnen hebben na de opstanding toen de Heere voor de hemelvaart op
de aarde tijd door had gebracht. Op welke wijze de bijbel het ook maar brengt geloof ik het. Henoch had met profetie te maken en hij was de
vader van Methusalem; Hij noemde hem Methusalem, wat betekende dat Henoch van de vloed af wist die de wereld van Noach zou
vernietigen. Methusalem betekende 'het jaar van de vloed'; dat vervulde in de dag van Noach. De grote en oude piramide in Egypte bevatte

de naam van Henoch; dus zou Henoch met het bouwwerk dat de zondvloed overleefd heeft enige verbinding hebben gehad. Dus moet de
piramide voor de zondvloed gebouwd zijn.
DE BELOFTE
De Heere nam Henoch op, de Heere nam Elia op en in Johannes 14:3 beloofde de Heere zeggende: "EN ZO WANNEER IK HEEN ZAL
GEGAAN ZIJN, EN U PLAATS ZAL BEREID HEBBEN, ZO KOME IK WEDER EN ZAL U TOT MIJ NEMEN, OPDAT GIJ OOK ZIJN MOOGT,
WAAR IK BEN." Deze belofte is aan de zonen van de donder, de uitverkorenen, de Elia en Henoch heiligen, de bruid van Christus. Deze
heiligen hebben net als Henoch een geheime wandel met de Heere dat voor de wereld onbekend is, en er zal een vertoning van wonderen
zijn zoals vermeld in I Korintiërs 15:51-54, "IN EEN PUNT DES TIJDS, IN EEN OGENBLIK --- HET STERFELIJKE ZAL ONSTERFELIJKHEID
AANDOEN". I Thessalonicenzen 4:15-18 stelt: "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." De Heere heeft het beloofd en zal het volbrengen
aan degenen die geloven en vol verwachting zijn.
ELIA, DE MAN
Elia de Thisbiet had geen familiegeschiedenis waar we naar kunnen verwijzen; maar we weten dat hij een profeet van God was. Hij verrichte
wonderen; sloot de vensters van de hemel om droogte en hongersnood te brengen I Koningen 17:1. Drie en een half jaar later bad hij en er
kwam weer regen. Hij had confrontatie met de valse profeten van Baäl. Die confrontatie eindigde toen Elia vuur uit de hemel riep om zijn offer
tot God te doen verteren. Hij slachtte de vierhonderd valse profeten. Hij riep nog twee keer vuur uit de hemel tegen zijn tegenstanders. Hij
wekte een kind op uit de doden, I Koningen 17:17-24. Elia sloeg de Jordaan met zijn mantel en ze staken de rivier over op het droge. En
nadat zij de Jordaan overgestoken waren, II Koningen 2:4-11, vond het bovennatuurlijke plaats zoals in vers 11 omschreven, "EN HET
GEBEURDE, ALS ZIJ VOORTGINGEN, GAANDE EN SPREKENDE, ZIET, ZO WAS ER EEN VURIGE WAGEN MET VURIGE PAARDEN,
DIE TUSSEN HEN BEIDEN SCHEIDING MAAKTEN. ALZO VOER ELIA MET EEN ONWEDER TEN HEMEL. "Henoch's vertrek naar de
hemel is nog steeds een geheim, maar het geval van Elia was een hemelse vertoning waar Elisa getuige van was. Een combinatie van beide
geeft u een gevoel van wat de Henoch en Elia heiligen zullen meemaken; een heimelijke vertoning dat de opname wordt genoemd.
DE EISEN AAN DIT SOORT HEILIGEN GESTELD WORDEN
Om een Henoch en Elia heilige te zijn is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Henoch nam niemand met hem mee naar de hemel. Elia werd
gescheiden van Elisa en ging alleen. Wij kunnen niemand meenemen; Het is een individuele reis en wij zullen elkaar allemaal in de lucht
ontmoeten, al degenen die waardig geacht worden. Ten eerste moet je weten dat er een God is, die u en alles wat er in het universum bestaat
heeft geschapen. U kunt beweren dat u hem kent zoals veel mensen dat doen, maar hebt u een persoonlijke relatie met Hem als uw Heere
en Verlosser? Deze twee mannen wisten dat de zonde geoordeeld moest worden, zuiverheid en heiligheid waren een vereiste voor een
relatie met de Heere. Terwijl dat vandaag de dag genoemd wordt, vergeeft God nog steeds zonde door het bloed van Jezus Christus zoals
verzoend op het kruis van Golgotha. Om bij dit gezelschap te behoren, moet Jezus Christus de Heere van uw leven zijn; moet u uw zonden
belijden; berouw hebben en u bekeren. Gedoopt en vervuld met de Heilige Geest worden; dan bent u er klaar voor om met de Heere samen
te werken. Lees uw bijbel, bid, prijs de Heere, geef, getuig, vast, en wees vol verwachting, want de Heere zei in Habakuk 2:3, "HET GEZICHT
ZAL NOG TOT EEN BESTEMDEN TIJD ZIJN --- ZO HET VERTOEFT, WACHT ER OP, WANT HET ZAL GEWISSELIJK KOMEN, HET ZAL
NIET ACHTERBLIJVEN."
Wees gereed, het zal plotseling komen en alleen degenen die klaar en toegewijd aan de Heere zijn zullen opgenomen worden. Voor de
onvoorbereide zal het als een valstrik komen. Ziet, Ik zal komen als een dief in de nacht, het geheel in het geheim zijn als in de tijd van
Henoch, maar het zal ook als een uitbarsting van kracht zijn, zoals in de tijd van Elia. Er zullen wonderen gebeuren als de Heere ons in de
opname roept; wanneer de zwaartekracht over de heiligen geen heerschappij meer zal hebben. De wolken zullen met een zee van heiligen
bedekt worden die de Heere in de lucht zullen ontmoeten. De Henoch en Elia heiligen komen er aan; net zoals deze twee mannen leven met
de Heere in de hemel zijn geweest, zo zullen wij binnenkort met de Heere zijn. We zullen in een oogwenk veranderd worden om met de
Heere te zijn, AMEN.

