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De theologie van Jericho
door Jb. Klein Haneveld (ca. 1968)
De dienst van Elia
Elia was een krachtig getuige voor de
Heer geweest. (1Kon.17-19)
Hij had voor Achab, de goddeloze koning van Israël gestaan. In diens eigen paleis had hij Achab onomwonden het oordeel over zijn ongerechtigheden en zonde aangezegd.
Hij had gebeden dat het niet regenen
zou en de hemel was als koper geworden en de aarde als stof van de wind
bewogen.
Hij had de profeten van Baäl op de
Karmel ontmoet en hen uitgedaagd
om het hemelvuur te laten beslissen
of Baäl God was, dan wel Jehovah de
God van Israël. En toen de offeranden der afgodendienaars, ondanks
al hun geroep onverteerd bleven,
omdat Baäl niet met vuur uit de hemel antwoordde, had hij gebeden, en
Jehova had geantwoord. Vuur was
uit de hemel neergedaald om zijn offer te verteren. Hij had de vierhonderd Baälpriesters gedood. Hij had
wederom gebeden en de sluizen des
hemels waren geopend en de regen

had de verschroeide aarde gedrenkt.
Tenslotte stond hij op de heilige berg.
God ontbond de elementen der natuur. Stormen braken over hem los.
Onder hem spleet de rots en de bliksem zette de hemelen in vuur en
vlam. De donder rolde als een uitdrukking van Gods macht. Daarna
vertelt de Heer hem met een zachte
stem dat zijn diensttijd voorlopig ten
einde is en hij ontvangt het gebod, om
Elisa, de zoon van Saphat tot opvolger te benoemen.
Symbolische reis van Elia en Elisa (zie blz. 14)
De dag waarop de Heer hem in een
wervelwind tot zich in de hemel zou
nemen, was aangebroken. Elia en Elisa bevonden zich te Gilgal. Elia wilde
Elisa beproeven en zien of hij aan zijn
Goddelijke roeping beantwoorden
zou. Hij zei dat God de Heer hem naar
Bethel gezonden had en gebood Elisa
te Gilgal te blijven terwijl hij zelf verder zou gaan. Elisa zwoer echter bij de
Heere, dat hij niet van Elia geschei-
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den wilde worden. "Zo waarachtig als
de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal
u niet verlaten." 2Kon. 2:2
Zij kwamen te Bethel
Te Bethel was een theologisch instituut, bekend als een profetenschool.
Men noemde de studenten "profeten-zonen". Deze profetenzonen
kwamen tot Elisa en maakten hem
bekend dat God die dag zijn meester
zou wegnemen. Hij zei het te weten
en legde hen het zwijgen op: "Ik
weet het ook wel, zwijg gij stil." 2Kon.
2:3
Andermaal wilde Elia hem beproeven en zei hem dat God hem opgedragen had naar Jericho te gaan
en gebood hem achter te blijven.
Evenals de eerste maal zwoer Elisa
hem niet te zullen verlaten.
Zij kwamen te Jericho
Ook in Jericho was een theologische
school en een groep studenten, bekend
als "profeten-zonen". Deze kwamen
eveneens tot Elisa en herhaalden de
woorden van hun collega's in Bethel.
Zij ontvingen hetzelfde antwoord: "Ik
weet het ook wel; zwijgt gij stil." Andermaal stelde Elia zijn opvolger op
de proef. Hij zei dat de Heer hem naar
de Jordaan geroepen had. Elisa zou
blijven waar hij was. Maar met dezelfde beslistheid weigerde Elisa hem te
verlaten.
Zij kwamen aan de Jordaan
Elia rolde nu zijn mantel samen,
sloeg de wateren en de rivier opende
voor hem een pad. Samen daalden ze
naar de bedding af; tussen de twee

muren van water wandelden zij naar
de overzijde.
Nu vroeg Elia aan Elisa: "Begeer, wat
ik u doen zal, eer ik bij u weggenomen
wordt." 2Kon. 2:9 En de laatste antwoordde: "Dat toch twee delen van uw geest
op mij zijn." Hij verlangde, dat een
dubbel deel van de geest van Elia op
hem zou neerdalen. Elia begreep, dat
dit een moeilijke zaak was. "Gij hebt
een harde zaak begeerd." Het gaf hem
echter gelegenheid zijn opvolger een
laatste proef te doen ondergaan. Indien, zo antwoordde hij Elisa, hij hem
zou zien opvaren, zou zijn verzoek ingewilligd worden. Misschien wilde
Elia zijn opvolger leren, dat indien hij
een waar profeet wilde zijn, zijn blik
niet naar de aarde maar hemelwaarts
gericht moest zijn.
Elia's lichamelijke hemelvaart
En terwijl ze samen verder wandelden, gaande en sprekende, was er een
vurige wagen met vurige paarden die
tussen hen beiden scheiding maakte;
alzo voer Elia met een onweder ten
hemel. En Elisa, die niet van Elia
scheiden wilde, riep uit: "Mijn vader,
mijn vader! Wagen Israëls en zijn
ruiters". 2Kon.2:11, 12
Hij had de proef doorstaan; hij had
hemelwaarts gezien; hij had het wonder van Elia's hemelvaart aanschouwd. Toen scheurde hij zijn
kleed van zich, nam Elia's mantel die
van hem afgevallen was, sloeg de
wateren van de Jordaan en riep:
"Waar is de Heere, de God van Elia?"
vs 14
En andermaal scheidden zich de
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wateren en hij ging er door, wandelend naar de andere zijde.
De theologische studenten van de
universiteitsstad Jericho, die van
verre waren blijven staan toen de
twee mannen in de diepte van de Jordaan verdwenen, kwamen de terugkerende Elisa tegemoet en "bogen
zich voor hem neder ter aarde". vs 15
Zij waren ervan overtuigd, dat Elia
niet meer leefde, maar dat zijn geest
in de wereld was gebleven en nu rustte op Elisa. Maar hoewel ze geloofden
dat Elia's geest nu in de wereld was,
geloofden zij niet, dat zijn lichaam in
de hemel was. Het stond voor hen
vast dat Elia was gestorven en dat
zijn lichaam ergens tussen de bergrotsen of in een dal zou liggen. Daarom zeiden ze: "Zie nu, daar zijn bij uw
knechten vijftig kloeke mannen laat
ze toch heengaan en uw heer zoeken,
of misschien niet de Geest des Heeren hem opgenomen en op een der
bergen of in een der dalen hem geworpen heeft." 2Kon. 2:15

niet. Tot zover dit historische verhaal.
Het is vol lering en vol van diepe betekenis.
Vijf feiten
Er zijn vijf dingen op te merken in de
laatste ogenblikken van Elia's diensttijd, die de profetische arbeid van Elisa inleiden. Deze zijn:
1. Het neerdalen van Elia in de Jordaan.
2. De lichamelijke opkomst van Elia
uit de Jordaan.
3. De lichamelijke hemelvaart van
Elia.
4. Het leggen van Elia's mantel op
Elisa.
5. Het dubbele deel van Elia's geest,
dat op Elisa neerdaalde.

En Elisa zeide: "Zendt niet!" Maar de
profetenzonen hielden vol dat het
lichaam van Elia op aarde te vinden
moest zijn. Zo vurig wensten ze het
bewijs te leveren dat Elia niet lichamelijk ten hemel was gevaren, dat
Elisa beschaamd werd en hen toestemming gaf om te gaan zoeken.

Deze vijf feiten zijn profetische voorafschaduwingen van de vijf grote feiten in de dienst van de Zoon van God,
die de dienst van Zijn Gemeente inleiden. In de eerste plaats willen wij erop
wijzen, dat reeds de naam van Elia
profetisch is. Elia betekent: God de
Heere. Het houdt in de verklaring dat
Hij in de wereld zou komen, Zichzelf
een menselijke natuur zou scheppen,
bestaande in een wezenlijk lichaam
en een ziel; dat Hij die natuur met Zijn
eeuwige persoonlijkheid zou verenigen en er het zegel van Zijn Goddelijkheid op zou drukken.

De theologische school van Jericho
zond dus vijftig mannen uit om het
lichaam van Elia te zoeken. Drie dagen zochten ze, maar ze vonden het

1. Nederdaling in de Jordaan
Het afdalen van Elia in de Jordaan is
het afdalen van de Zoon van God in het
oordeel des Kruises. Het woord Jor-
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daan betekent vernedering, afdaling.
Jezus stierf aan het kruis niet als martelaar voor zijn principes. Hij stierf
daar als de grote Misdadiger van het
heelal; als Degene, Die geen zonde gekend heeft, maar tot zonde gemaakt
werd; 2Kor.5:21 als de tweede Mens, die
het kwaad droeg, dat in beginsel in de
eerste mens aanwezig was. Op dat
kruis pakte de toorn van God zich samen, die toorn die overeenkomt met
licht tegenover de duisternis; met
waarheid tegenover de leugen; met
heiligheid tegenover de zonde; met God
tegenover de duivel. Die toorn kwam
op het kruis neer als een vloedgolf van
overweldigend oordeel. Een oordeel,
waarin Hij Zelf door de mond van de
psalmist zegt: "Al uw golven en baren
zijn over Mij heengegaan." Ps. 42:8 Het is
dat oordeel, waarvan Hij de benauwdheid profetisch afschildert door de
mond van de profeet Jeremia, als hij in
zijn "Klaagliederen" uitroept:
"Gaat het u niet aan, gij allen, die over
de weg gaat? Schouwt het aan en ziet,
of er een smart zij gelijk Mijn smart
die Mij aangedaan is, waarmede de
Heere Mij bedroefd heeft ten dage der
bitterheid Zijns toorns."
"Van de hoogte heeft Hij een vuur in
Mijn beenderen gezonden....."
"Het juk Mijner overtredingen is aangebonden door Zijn hand....."
"Hij heeft Mijn kracht doen vervallen." Klgl. 1:12-14
Dat was de tijd, waarvan de apostel
Paulus zegt: "Hij heeft Hem zonde
voor ons gemaakt." 2Kor. 5:21

Wilt u de ware Jordaan zien? Ga dan
naar Golgotha en zie daar dat kruis,
en werp met aanbidding en bewondering uw blik op Hem, de Gekruisigde,
de volmaakte Mens, de zondeloze
Zoon van God, de lijdende plaatsvervanger, verteerd door de hitte van
Gods toorn, in angst en benauwdheid
uitroepend: "Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten?" Ps. 22:2
Dat wordt uitgebeeld in de rivier de
Jordaan.
En precies zo als de rivier de Jordaan
het eindpunt van de aardse loopbaan
van Elia was, zo was het kruis van de
Heere Jezus het eindpunt van Zijn
aardse loopbaan. Hij kwam op aarde
om te sterven. Hij kwam om te sterven niet als een martelaar, maar als
de vervulling van Gods eeuwig raadsbesluit; plaatsvervangend, als een
lam, geleid ter slachting. Jes. 53:7
2. Opstanding uit de Jordaan
Elia's lichamelijke verrijzenis uit de
diepte van de Jordaan symboliseert de
opstanding van onze Heere Jezus
Christus. Geen opstanding zoals de
moderne theoloog ons wil leren - een
opstanding naar de geest. Wie heeft
ooit een dode geest gezien? Slechts
wat sterven kan, kan uit de dood worden opgewekt. Alleen het lichaam kan
sterven. Alleen het lichaam kan uit de
dood worden opgewekt. Opstanding is
een lichamelijke aangelegenheid. Als
men de lichamelijke opstanding van
Christus wil loochenen, laat men dan
eerlijkheidshalve het woord opstanding geheel vermijden.
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Maar het Woord Gods laat geen vergissing toe aangaande de opstanding
van Christus. Het deelt ons duidelijk
mee, hoe en onder welke omstandigheden die opstanding plaats had. Zie
hem in die kleine opperzaal op de
zondagavond na zijn opstanding uit
de doden. Hoor, hoe Hij de verschrikte discipelen, die Hem voor een geest
aanzien, vermaant. Luister eens
naar zijn woorden: "Een geest heeft
geen vlees en been als gij ziet, dat Ik
heb." Merk op, hoe Hij Zijn handen en
voeten toont en hen oproept ze te betasten. Let op de verwondering als
Hij aan hun tafel, waarop het avondeten onaangeroerd staat, neerzit en
voor hun ogen "gezoden vis" en "honing" eet.
Elia's lichamelijke opgang uit de Jordaan is een symbolische voorafschaduwing van de lichamelijke opstanding van Christus uit de dood.
3. Hemelvaart
Het opvaren van Elia naar de hemel
was een type van de hemelvaart van
de Heere Jezus vanaf de Olijfberg. Het
grootste wonder aller tijden: de Zoon
des mensen werd van de aarde opgenomen en is - ten aanschouwe van
miljoenen engelen - door de hemelen
heengegaan tot voor de troon van God.
Heb. 9:24
Een mens in heerlijkheid. Dat
was de betekenis van Elia's lichamelijke hemelvaart.
Een mens in heerlijkheid. Dat is het
grote feit van heden. De Mens, Die
eens de aarde betrad. De Mens, Die
stierf voor mensen. De Mens, gezeten

op de hoogste troon in de hemelen en
in het lichaam, waarmee Hij eens aan
het hout hing.
4. De mantel
Het achterlaten van Elia's mantel aan
Elisa. Wat is een mantel anders dan
een kleed? Wat is een kleed anders
dan een symbool van het karakter en
de hoedanigheden van een mens?
Toen Elisa wandelde in het kleed van
Elia, was hij als het ware bekleed met
het karakter van Elia.
Welk een geweldige waarheid! Jezus,
Zijn leven en karakter meedelend aan
de Gemeente. Toen Elisa wandelde in
de mantel van Elia, was zijn leven als
het ware een voortzetting van dat van
Elia. Elisa was in zekere zin een herverschijning van Elia.
Welk een type van het grote wonder
dat zich reeds twintig eeuwen in deze
wereld afspeelt, namelijk de herverschijning van Christus in Zijn Gemeente, de herverschijning van Christus in de individuele Christen. De
tweede vleeswording van Christus.
Dat was de betekenis van de overdracht van Elia's mantel aan Elisa.
Terwijl Christus met Zijn eigen
lichaam op de troon zit, woont Hij door
de Heilige Geest in het lichaam, dat
"Gemeente" wordt genoemd. Daarom
staat er geschreven: "Christus in u, de
hoop der heerlijkheid." Kol. 1:27
5. Elia's geest op Elisa
Het nederdalen van de geest van Elia
op Elisa - het afdalen van de geest van
een mens in de hemel op een mens op
aarde. Elisa wandelde rond op aarde
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onder leiding van een mens in de hemel. Dit wijst duidelijk op het afdalen
van de Geest van Christus in de Gemeente. De Gemeente moet tot de
wereld gaan, bekleed met de gerechtigheid van een Mens in de hemel en
geleid en geregeerd door Zijn Geest!
De geest, komende in een dubbel deel
op Elisa, is een type van de dubbele
gave van de Heilige Geest. De Heilige Geest werd gegeven op tweeërlei
wijze. Op de dag, toen onze Heiland
uit de dood herrees, voer Hij direct op
naar de hemel. Hij wachtte niet tot de
veertig dagen verlopen zouden zijn.
Op de Paasmorgen verbood Hij Maria
Hem aan te raken, want, zei Hij: "Ik
ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders
en zeg tot hen: Ik vaar op tot Mijn Vader en tot uw Vader, en tot Mijn God
en tot uw God." Joh. 20:17
Op de avond van diezelfde dag stond
Hij zijn discipelen toe, om Hem aan te
raken en te betasten. In die tussentijd
was Hij waarschijnlijk ten hemel gevaren en teruggekeerd. Daarna had
Hij op hen geblazen en gezegd: "Ontvangt de Heilige Geest." Dat is wedergeboorte.
Veertig dagen later voer de Heere Jezus in het publiek, vanuit het midden
Zijner discipelen, op naar de hemel.
Dit tweevoudige "opvaren" is de vervulling van de typische handeling van
de hogepriester op de Grote Verzoendag, als Hij tweemaal achter het voorhangsel verdween!

De uitstorting van de Heilige Geest op
de Pinksterdag is het tweede van het
dubbele deel des Heiligen Geestes. Het
eerste deel betrof de inwoning van de
Heilige Geest. Het tweede deel betrof
de uitstorting van de Heilige Geest
over hen, waardoor zij de kracht en de
autoriteit ontvingen, om in de wereld
getuigen van Christus te zijn.
Het Kruis, de opstanding, de hemelvaart, de wedergeboorte en de uitstorting van de Geest, zijn de zaken, die
door de vijf symbolische handelingen
in Elia's dienstwerk werden voorspeld. En door deze vijf grote typische
feiten in de geschiedenis van Christus
werd de Gemeente voorbereid tot de
bediening en de dienst van Christus
op aarde.
De theologie van Jericho
De theologische school te Jericho - professoren en studenten - aanvaardden
wel de tegenwoordigheid van Elia's
geest in de wereld, maar ontkenden de
lichamelijke aanwezigheid van Elia
zelf in de hemel.
Hiermee gaf de theologische universiteit van Jericho een profetische schildering van vele theologische faculteiten in onze tijd, en gaf zij tevens de
richting aan van het moderne theologische denken.
De moderne theologen erkennen de
tegenwoordigheid van de geest van
Christus in de wereld. Zij spreken
zelfs veel over de geest van Christus.
Zij beweren steeds te spreken en te
handelen in de geest van Christus. Zij
veronderstellen in ieder menselijk
wezen de geest van Christus, die zich
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moet openbaren in naastenliefde en
medemenselijkheid. De geest van
Christus beweegt zich binnen de kerk
en daarbuiten.
De moderne uitvindingen zijn de resultaten van de geest van Christus.
Een schilder, een componist, een acteur is door de geest van Christus
geïnspireerd. De geest van Christus,
zegt men, is het vervullen van de wereld met gerechtigheid. Ieder mens,
die goed en eerlijk is, die het welzijn
van zijn medemensen zoekt, wordt
geleid door de geest van Christus.
De geest van Christus tracht ons sociale gerechtigheid te bezorgen; wekt
ons op tot het bedrijven van christelijke politiek; spoort ons aan om te demonstreren tegen de oorlog en allerlei maatschappelijke misstanden.
Kortom, al wat goed is in de mens, alle
beschaving, alle opleiding en onderwijs, alle wetenschap, filosofie en
kunst, al wat het uitzicht verbreedt en
de mens tot zelfontwikkeling brengt,
is de geest van Christus.
Een nader onderzoek zal echter duidelijk maken, dat het niet uitsluitend
de Geest van Christus is, maar veeleer de geest, die in Christus was. Met
andere woorden: het is niet anders
dan evolutie onder een pakkende en
misleidende naam. Het is in wezen de
oude leer van Kaïn, die weer opgang
maakt; het is het offer van de vrucht
der aarde; het is het aanbieden van
het beste wat de mens kan voortbrengen, aan God. Erger nog: de mens is
bezig, om het beste wat in hem is naar
buiten te brengen, om zo zichzelf tot

een god te ontwikkelen. Het is satan's
fatale leugen in een moderne vertaling: "Gij zult als God zijn." Het houdt
de verklaring in, dat elk mens van
nature iets goddelijks in zich heeft.
Door zijn prestaties en inspanningen
kan hij zich langzamerhand tot god
verheffen.
Maar hoewel de moderne theoloog de
natuurlijke geest in de mens als de
Geest van Christus verheerlijkt,
blijft hij toch de gedachte verwerpen
dat Christus zelf levend en lichamelijk op de troon van God in de hemel
is gezeten. Erger nog: velen ontkennen zelfs het bestaan van de hemel
als een werkelijke plaats in Gods
heelal; zij loochenen zelfs het bestaan
van een persoonlijke God en een
troon in de hemel.
Voor hem is de lichamelijke hemelvaart van Christus een ongerijmdheid, een dwaasheid.
De Christus die hij predikt, verrees
niet uit de dood met het lichaam,
waarin Hij stierf.
De Christus die hij predikt, heeft geen
lichaam.
Zijn Christus is een beenderloze en
vleesloze Christus. Zijn Christus is
een onstoffelijke geest.
Een geest-Christus! Dat is de Christus van de moderne theoloog, dat is de
Christus, die vandaag van zoveel kansels wordt gepredikt .
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Bijbel en wetenschap
De theologische school te Jericho
trachtte de wonderbare verdwijning
van Elia's lichaam op wetenschappelijke en natuurlijke gronden te verklaren. Zij waren ongetwijfeld beinvloed door de stad waarin ze woonden. Zij woonden in Jericho. In de
Bijbel is Jericho altijd een beeld van
de wereld, een symbool van al wat
ongeestelijk is.
Vandaag is het in wezen precies zo als
vroeger. Er is niets nieuws onder de
zon. Ook in onze tijd tracht de vooruitstrevende theoloog de wonderelementen in de evangelie-verhalen aangaande de Christus op natuurlijke
gronden te verklaren.

denis aan te passen aan het moderne
denken. We moeten haar in moderne
termen lezen. Om te beginnen, boze
geesten bestaan niet. Niemand is bezeten van een ontlichaamde geest van
een ander. De man leed aan maanziekte. Hij was vervuld van allerlei
soort van verkeerde ideeën en waanvoorstellingen. Jezus zag het. Hij
maakte direkt gebruik van Zijn sterke persoonlijkheid. Hij sprak met een
vaste en doordringende stem. Het kalmeerde de man en hij gaf zich aan de
invloed van Jezus over."

Laat mij een voorbeeld geven:
Er werd les gegeven in het NieuwTestamentisch Grieks. Het onderwerp was de uitwerping der boze
geesten van een man, die er "legio"
had. Men las de geschiedenis, hoe de
man in gescheurde kleren tot Jezus
kwam. In antwoord op Jezus' vraag,
zegt hij, dat zijn naam " legio" is, omdat hij van vele boze geesten bezeten
was. Toen Jezus hen gebood van de
man uit te gaan, verzochten ze Hem,
hen niet te zenden naar de afgrond,
maar hen toe te staan in een kudde
zwijnen te varen. Jezus staat het toe,
zij varen in de zwijnen en de kudde
stort zich van een steilte, om in het
meer om te komen. Mk.5; Lk.8

Een der studenten vroeg: "Maar, professor, bedoelt u, dat de verkeerde
ideeën en waanvoorstellingen van
deze man in de zwijnen voeren om
daar zelfmoord te plegen?" Een korte
pauze! Daarna glimlachte de professor en zei: "Dat gedeelte moeten we
ook zien in het licht van de moderne
wetenschap. Deze man kwam plotseling tot rust door de kalmerende invloed van Jezus. Op hetzelfde ogenblik stortten de zwijnen zich door een
of andere onbekende oorzaak - ongetwijfeld door een plotselinge schrik in het meer. De man was echter nog
steeds onder de invloed van zijn vorige toestand en verbeeldde zich, dat
het op hol slaan van de zwijnen met
zijn bevrijding in verband stond. Misschien heeft hij later wel iets van die
aard gezegd, en zo is de geschiedenis
aangegroeid."

Het commentaar van de professor op
deze geschiedenis luidde als volgt:
"Het is onze plicht, om deze geschie-

Het maakt niet uit waar zulk een theologische school moge zijn; in New-York,
Londen of Amsterdam, het is een
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school van Jericho: De "nieuwe theologie" is in wezen absoluut niet nieuw,
maar stamt uit de school van Jericho,
de synagoge van Satan.
Onze moderne theologen worden beinvloed door een Jerichose omgeving;
door het wetenschappelijk denken,
door het modernisme. In de gehele
theologische wereld bestaat de neiging, om de waarheid Gods te degraderen tot de sfeer van het aardse; om
de Bijbel aan te passen aan het moderne denken.
Het is een systematische poging, om
zich voor de veronderstelde slordigheden en fouten van de Bijbel te verontschuldigen.
Het is een beschaafde poging om de
Bijbel in overeenstemming te brengen
met de zo hooggeroemde menselijke
wetenschap.
Het is een georganiseerde poging, om
de kerken over te geven aan de wereld, het vlees en de duivel.
Zodra een predikant verkondigt, dat
u de theologie van het Nieuwe Testament moet omzetten in moderne terminologie; dat we onze theologie moeten aanpassen aan de geest der wetenschap; dat we de voorstelling van
de Bijbel in overeenstemming moeten
brengen met het denken van de 20-ste
eeuw, dan kunt u ervan verzekerd
zijn, dat u luistert naar een Jerichoprediker van een Jericho-school, die u
Jericho-theologie predikt.

De populariteit van de Jericho-theologen
De theologen van Jericho dringen zo
sterk aan, om uit te gaan en te bewijzen, dat Elia's lichaam niet ten hemel
was gevaren, dat Elisa "beschaamd"
werd, en zijn getuigenis aan hen ter
weerlegging overgaf. Er was een samenloop van omstandigheden, die
hem deed zwichten voor de argumenten van zijn tegenstanders.
Vergeet niet, dat de Jericho-theologen
in hoog aanzien stonden bij het publiek. Hun mening was voor veel mensen doorslaggevend. Zij konden het
weten; zij hadden er immers voor gestudeerd. Zij vertegenwoordigden de
wetenschap. Zij waren intellectueel
goed ontwikkeld. Zij beschouwden
zichzelf als het hoogste gerechtshof in
theologische zaken. Zij zagen met dezelfde minachting neer op de arbeider
in Gods koninkrijk die geen academische opleiding genoten had, als een
beroepsofficier van de militaire academie op de dienstplichtige recruut. Zij
stelden de belijdenis-schriften vast en
trokken voor een ieder, die zich met
hun inzichten niet kon verenigen, de
schouders op.
Elisa had geen gelegenheid gehad, om
naar een theologische school te gaan.
God had hem van de akker, van achter de ploeg geroepen, en hem opdracht gegeven direkt en zonder academische opleiding in zijn dienst te
gaan arbeiden. Toen daarom de theologen van zijn tijd volhielden, dat hij
eigenlijk niet wist, waarover hij
sprak; dat hij zich duidelijk een leek
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betoond had door te verkondigen, dat
een mens lichamelijk ten hemel was
gevaren, begon Elisa te weifelen en
was hij "beschaamd". Hij voelde zich
wellicht tegen hun argumentatie niet
opgewassen.
De moderne Jericho-theologen beschouwen zichzelf, wat godsdienstige
zaken betreft, als de hoogste autoriteit. Hun woord is gezaghebbend, hun
uitspraak doorslaggevend; hun oordeel beslissend. Zij zien met een kleinerende glimlach neer op hen, die hun
opleiding niet gevolgd hebben. Zij bepalen, wat wel of niet letterlijk aanvaard kan worden. Zij schermen met
hun geleerdheid. Zij maken hen die
niet met hun opvattingen instemmen
belachelijk. En met een "de wetenschap zegt" menen ze alle tegensprekers de mond te kunnen stoppen.
Naar deze kleine groep van mannen
luisteren de verslaggevers. Hun redevoeringen en geschriften worden in
dagbladen en tijdschriften onder vette koppen afgedrukt. Zij mogen hun
opvattingen verkondigen voor radio
en televisie. Hun theologie is van de
wereld en spreekt de wereld aan. De
wereld heeft lief, wat van haar zelf is.
De wereld heeft tegen deze theologen
geen bezwaar en wil ze gaarne een
plaats in haar communicatiemiddelen
afstaan.
Als deze mensen de prediking, die
vasthoudt aan de letterlijke en lichamelijke opstanding en hemelvaart
van Christus als onkunde, orthodoxie

of fundamentalisme bestempelen,
dan beginnen zelfs de predikers, die
"van achter de ploeg geroepen werden", te twijfelen, bevreesd niet voor
"vol" te worden aangezien. Zelfs zij die
van het seminarium van Bethel komen, worden beinvloed door de opvattingen van de moderne theologen. Zij
durven geen besliste uitspraken te
doen. Zij laten duidelijk merken beschaamd te zijn het oude geloof te verkondigen. Zij schamen zich het Evangelie van Christus. Rom. 1:16
Het is een ontstellende zaak, als een
predikant beschaamd is, om te wijzen
op de Christus Gods als zijnde in het
lichaam, waarmee Hij aan het hout
hing en waarmee Hij nu gezeten is op
de troon van God als waarborg van de
verzoening en als belofte voor toekomstige heerlijkheid.
Jericho-prediker op de kansels
Elisa bezweek voor de verstandelijke
en wetenschappelijke argumenten
van de theologen van Jericho. De theologische faculteit van de universiteit
te Jericho zond vijftig mannen uit, om
te bewijzen dat Elia zich niet lichamelijk in de hemel bevond. Het was een
merkwaardige en bedenkelijke zaak,
dat studenten die zich aan het onderzoek van Gods Woord dienden te wijden, uitgingen om te bewijzen, dat het
plotselinge verdwijnen van Elia geen
wonder van God was.
Zo is het thans een zeer bedenkelijke
zaak, dat zogenaamde dienstknechten van Christus, met al hun weten-
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schappelijke kennis trachten aan te
tonen, dat er in het Christendom niets
wonderlijks is. En toch, dat soort predikanten wordt vandaag door onze
universiteiten afgeleverd en op de
kansels losgelaten.
Wat dunkt u van een prediker, die de
kansel van een Christelijke Kerk beklimt en in de naam van Christus
Diens geboorte uit de maagd ontkent?
Wat dunkt u van een prediker; die
door zulk een ontkenning de goede
naam van de moeder van Jezus in discrediet brengt, en haar door de eeuwen zendt als een slechte vrouw?
Wat dunkt u van een prediker, die
door zulk een erkenning Jezus aan
een goedwillend gehoor voorstelt als
een vaderloze bastaard, als een onwettige zoon?
Wat dunkt u van een prediker, die de
dood en opstanding van Christus als
een plaatsvervangend en verzoenend
offer ontkent en Zijn kruisdood verlaagt tot een gewone moord of tot een
beestachtige barbaarsheid?
Wat dunkt u van een prediker, die
ontkent, dat Jezus uit de dood is opgestaan in het lichaam waarin Hij
stierf; een prediker die verkondigt dat
Jezus vandaag niets meer is dan een
lichaamloze, onstoffelijke geest?
Wat dunkt u van een prediker, die
lacht om de gedachte dat er een hel
bestaat en openlijk verklaart, dat er

meer gevaar is te wachten van een
theologie, die het bestaan van een hel
leert, dan van de hel zelf; predikers,
die leren, dat alle mensen van nature
kinderen van God zijn.
Wat dunkt u van een prediker, die
leert, dat het grote werk, dat de kerk
te doen heeft, niet is het redden van
kostbare zielen voor de eeuwigheid,
maar het verbeteren van de wereld;
dat de werkelijke roeping van de kerk
niet op het verticale maar op het horizontale vlak ligt.
Wat dunkt u van een prediker, die
struikelt over de wonderen van de Bijbel en het kinderachtig vindt om de
geschiedenis van Genesis te aanvaarden, maar die in extase komt, als hij
spreekt over de wonderen van techniek en wetenschap in deze 20ste
eeuw.
Wat dunkt u van een prediker, die
twijfelt aan het bestaan van de hemel
en het hiernamaals, maar die zichzelf
het vuur uit de sloffen loopt wanneer
het gaat om sociale vernieuwing en
maatschappelijke verheffing van de
mensheid.
Wat dunkt u van een prediker, die tegen overdreven bijbelverering en tegen gehele overgave aan het Woord
van God opkomt, maar die de uitspraken van geleerden eerbiedigt als de
adem van de Almachtige.
En toch is het dit soort van predikers,
dat de huidige universiteiten ons zen-
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den, en voor wie de kansels in onze
kerken openstaan.
Het zijn mannen die jarenlang college liepen, om wetenschappelijk te bewijzen dat het lichaam van Jezus zich
nog mengt met het stof van Palestina.
Mannen die een academische opleiding hebben, om te bewijzen dat de
gemeente geen bovennatuurlijk karakter draagt, maar slechts een menslievende of filantropische instelling is.
Mensen die jaren theologie studeerden, om te bewijzen dat, hoezeer de
Christelijke godsdienst ook zedelijk
hoger staat dan alle andere, het Goddelijke van die godsdienst toch met
dat van de andere gelijk staat.
Mensen die hun tijd op colleges doorbrachten, opdat ze later in de gemeenten de leringen der godsdiensten mogen vergelijken en aantonen dat het
christendom alleen op ethisch en moreel gebied hoger staat; maar in wezen gegrond is op dezelfde wonderen
en bijgelovige overleveringen als andere godsdiensten.
Mensen die in het diepst van hun
hart werkelijk niet in de Bijbel als
het levende en geïnspireerde Woord
van God geloven. En dat soms zeggen
ook.
Het gevaar van de Jericho-theologie
Het theologisch seminarium te Jericho vormde een dreigend gevaar voor
de profetische arbeid van Elisa. Denk

eens wat het betekende voor Elisa,
als Elia niet lichamelijk ten hemel
gevaren was. Was Elia niet opgevaren, dan was het de vraag, of hij wel
ooit door de Jordaan gegaan was.
Dan mocht Elisa zich wel afvragen,
of alles niet toch een zinsbegoocheling of een produkt der verbeelding
was geweest. Dan mocht hij zich wel
ernstig onderzoeken, of hij enig recht
had, om in de naam van Elia op te treden. Het is in elk geval een feit, dat
hij zulks niet deed.
Zolang de Jericho-theologen verklaarden, dat het lichaam van Elia niet in
de hemel kon zijn, verliet hij Jericho
niet. Er ging geen enkele activiteit
van hem uit. Zijn arbeid in de naam
van Elia was krachteloos gemaakt, en
hij voelde zich "beschaamd".
De toepassing is duidelijk. Als Jezus
Christus niet lichamelijk op de troon
in de hemel zit, dan is Hij nimmer lichamelijk uit de dood herrezen. Als
Hij nimmer lichamelijk uit de dood is
herrezen, dan werd Hij niet door God
aanvaard als het verzoenend offer.
Dan is ons geloof ijdel; dan zijn wij
nog in onze zonden. De apostel Paulus verklaart nadrukkelijk, dat als
Christus niet uit de doden is opgestaan, al onze prediking in Zijn Naam
vergeefs is. 1Kor. 15:12 e.v.
Als Christus slechts in de geest en niet
in het lichaam voortleeft, dan heeft
Hij het volle oordeel over de zonde niet
gedragen en zijn wij "de ellendigste
aller mensen". 1Kor. 15:19

NBC november 2004 pagina 12

Nederlands Bijbelstudie Circulaire
Erger nog! Aanvaarding van de Jericho-theologie betekent de verlamming
van de Jericho-prediker zelf. Op ieder
terrein der waarheid, bij elk leerstuk
is hij een prooi van de twijfel. Hij
spreekt niet met gezag, zoals zijn
Meester; hij spreekt als de Schriftgeleerden en Farizeeën. Men vindt geen
enkel houvast in zijn prediking, en zij
die naar hem luisteren worden evenals hij geheel verlamd in betrekking
tot de bovennatuurlijke en Goddelijke dingen.
Laat deze Jericho-theologie nog enkele jaren voortwoekeren en de Bijbel
zal van de kansel verdwenen zijn; de
kerk zal degraderen tot een wereldse
organisatie ter bestrijding van sociale misstanden en maatschappelijk
onrecht.
Jericho-theologie betekent de verwerping van het nieuwtestamentisch
Christendom en van het geloof, eenmaal de heiligen overgeleverd.
Verwerp de Jericho-theologie
Elisa's arbeid was alleen krachtig, als
hij de Jericho-theologie radicaal verwierp. Slechts als hij de opvatting van
de Jericho-theologen verwierp en
vasthield aan zijn getuigenis betreffende Elia's lichamelijke hemelvaart,
ging er kracht van zijn arbeid uit, en
droeg die arbeid het stempel van zijn
hemelse oorsprong.
Zo zal er ook geen bovennatuurlijke
kracht van de Gemeente van Christus
uitgaan, tenzij ze als één man opstaat,

om de Jericho-theologie te verwerpen.
Laten alle ware gelovigen weigeren
kerken te bezoeken, die hun kansels
openstellen voor predikers die de geboorte van Christus uit een maagd
loochenen; die ontkennen Zijn verzoenend sterven aan het kruis, Zijn lichamelijke opstanding uit de doden en
Zijn lichamelijke hemelvaart tot de
troon van God. Laten de ware gelovigen weigeren te luisteren naar een
prediker, die een vraagteken zet achter de inspiratie en de autoriteit van
de heilige Schrift en die onder het
masker van wetenschappelijk denken
in naam van de nieuwe theologie de
kerk zou willen inenten met het vergif van natuurlijk ongeloof.
Laat geen wedergeboren Christen bedrogen worden!
De huidige toestand in de theologische
wereld is voorspeld en Gods kinderen
zijn reeds lang geleden gewaarschuwd. Luister, wat de apostel zegt
in zijn brief aan Timotheus:
"Want er zal een tijd zijn, wanneer zij
de gezonde leer niet zullen verdragen;
maar kittelachtig zijnde van gehoor,
zullen zij zichzelf leraars opgaderen
naar hun eigen begeerlijkheden en zij
zullen hun gehoor van de waarheid
afwenden, en zullen zich keren tot fabelen." 2Tim. 4:3, 4
Het loochenen van de waarheid en het
verwerpen van het Woord van God,
maken op zichzelf reeds dat Woord tot
waarheid; zij zijn de vervulling van
wat werd geprofeteerd. En omdat het
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Woord ons heeft voorspeld, dat dit de
karakteristieke toestand van "de laatste tijden" zou zijn, mogen we ons verzekerd houden, dat de komst des Heeren nabij is.
Vragen ernstige mensen naar het geneesmiddel, het tegengif tegen de Jericho-theologie? Dan wijzen we hen op
de vermaning van de apostel aan Timotheüs: "Predik het Evangelie."
Laat elke dienstknecht van God de
vermaning van Paulus in acht nemen:
"Zoek uzelf aangenaam te maken voor
God; een arbeider, die niet beschaamd
behoeft te zijn, het Woord der Waarheid recht snijdende." 2Tim. 2:15
Predik het Woord; demonstreer de

wonderbare heilswaarheden; leer de
gelovige de Schrift te lezen, niet in het
licht der wijsheid van een of andere
moderne Jericho-professor maar in
het licht van God; zoals geschreven
staat: "In Uw licht zien wij het licht"
en "De opening uwer woorden geeft
licht." Ps. 119:30 Laat een: "Zo zegt de
Heere" horen en niet de veronderstellingen of gissingen van de mens.
Niets zal zo zeer als een tegengif werken tegen het gif van de moderne Jericho-theologie als de prediking van
het onvervalste, levende en eeuwigblijvende Woord van God, dat in de
loop der eeuwen al zijn kritiek heeft
overleefd." Gods Woord houdt stand in
eeuwigheid, en zal geen duimbreed
wijken." 1Pet. 1:23-25

Elia's hemelvaart (2 Kon. 2:1-18)
Het geschiedde nu, als de Heere Elia
met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van
Gilgal.
En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier;
want de Heere heeft mij naar BethEl gezonden. Maar Elisa zeide: Zo
waarachtig als de Heere leeft en uw
ziel leeft; ik zal u niet verlaten: Alzo
gingen zij af naar Beth-El. Toen gingen de zonen der profeten, die te
Beth-El waren, tot Elisa uit, en zeiden tot hem: Weet gij, dat de Heere
heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: Ik weet het ook
wel; zwijgt gij stil.

En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch
hier; want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo
waarachtig als de Heere leeft en uw
ziel leeft; ik zal u niet verlaten! Alzo
kwamen zij te Jericho. Toen traden de
zonen der profeten, die te Jericho waren, naar Elisa toe, en zeiden tot hem:
Weet gij, dat de Heere heden uw heer
van uw hoofd wegnemen zal? En hij
zeide: Ik weet het ook wel; zwijgt gij
stil.
En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier,
want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: Zo
waarachtig als de Heere leeft en uw
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ziel leeft; ik zal u niet verlaten. En zij
beiden gingen heen.
En vijftig mannen van de zonen der
profeten gingen heen en stonden tegenover van verre; en die beiden
stonden aan de Jordaan. Toen nam
Elia zijn mantel, en wond hem samen
en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld; en zij
beiden gingen er door op het droge.
Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa:
Begeer wat ik u doen zal, eer ik van
bij u weggenomen worde. En Elisa
zeide: Dat toch twee delen van uw
geest op mij zijn: En hij zeide: Gij
hebt een harde zaak begeerd; indien
gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet
geschieden. 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. En
Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader,
mijn vader, wagen Israëls en zijn
ruiteren! En hij zag hem niet meer;
en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.

Hij hief ook Elia's mantel op, die van
hem afgevallen was, en keerde weder,
en stond aan de oever van de Jordaan.
En hij nam de mantel van Elia, die
van hem afgevallen was, en sloeg het
water, en zeide: Waar is de Heere, de
God van Elia? Ja, Dezelve? En hij
sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld; en Elisa ging er door.
Als nu de zonen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia
rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem:
Zie nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch
heengaan, en uw heer zoeken, of niet
misschien de Geest des Heeren hem
opgenomen, en op een der bergen, of
in een der dalen hem geworpen
heeft. Doch hij zeide: Zendt niet.
Maar zij hielden bij hem aan tot
schamens toe; en hij zeide: Zendt. En
zij zonden vijftig mannen, die drie
dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot
hem, daar hij te Jericho gebleven
was; en hij zeide tot hen: Heb ik tot
ulieden niet gezegd: Gaat niet?"

Onderwerp Collegedag op 11 dec in Bolsward:

Gebed

Onderwerp Contactdag op 8 jan in 't Harde:

Erven of Derven?
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Geef ons Schrift-verklarende preeken
Uit: Het Zoeklicht, Nr. 44, 1928
Iemand zou eens voor zijn vrouw een schilderij ophangen en daar
hij geen trapleer bij de hand had, legde hij een stapel boeken op
een vrij wrakken stoel en ging daarop staan. Toen hij echter probeerde een spijker in den muur te slaan, sloeg hij wel aan alle
kanten de kalk kapot, maar kon den spijker niet vast krijgen.
"Kom Jan," zei zijn vrouw, "geef 'm nou één flinken klap en schei
er dan uit. "Hoe kan ik dat nou", was het antwoord, "als ik toch
op zoo'n zwakken grond sta."
Dat is nu juist het ongeluk van veel
moderne preeken; zij missen het Goddelijk fondament en zijn gebouwd op
menschelijke overleggingen. Alleen de
man, die vast op den grondslag van
Gods Woord staat en al wat hij zegt
kan staven met een "alzoo spreekt de
Heere" kan kracht oefenen met zijn
woord en zijn gehoor tot overtuiging
en bekeering brengen.
Wanneer gij een levensgroot portret
wilt hebben van den Apostel Petrus,
een man met een goeden grondslag,
kijk dan maar eens naar hem zooals
hij daar staat op den Pinksterdag. Zie
eens welk een verandering daar heeft
plaats gegrepen in dezen driftigen,
wankelmoedigen en zelfs lafhartigen
man. Dan zult ge eenig begrip krijgen
van wat de volheid des Heiligen Geestes voor een mensch kan zijn. Hij is
een gloedvolle prediker geworden. Er

is iets in den klank van zijn stem gekomen dat wij nog niet hebben gehoord.
Wij zouden hem nooit voor een
Schrift-verklaarder hebben gehouden, maar hij vertoont een merkwaardige kennis der Schriften, verklaart
de profetiën van het Oude Testament
en verkondigt de leer van Christus in
al haar volheid.
Deze Pinkster-prediking is vol van
den Bijbel en van Christus. Zij begint
met Jezus van Nazareth en eindigt
met den Christus der heerlijkheid.
Zij verkondigt de menschheid van
Christus, Zijn wonderen, Zijn kruisiging, opstanding en hemelvaart. Zij
spreekt van den Godheid van Christus en van Zijn gave, den Heiligen
Geest.
Onze preeken moeten doortrokken
zijn van het geïnspireerde Woord en
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van de leer van Christus. Uitlegkundige preeken zijn de modelpreeken
van den Bijbel en die hebben wij ook
nu noodig.
Let eens op de beslistheid van Petrus’
optreden. "Maar Petrus, staande met
de elven, verhief zijn stem en sprak tot
hen: "Gij Joodsche mannen en gij
allen die te Jeruzalem woont, dit zij u
bekend; en laat mijn woorden tot uw
ooren ingaan..... Zoo wete dan zekerlijk het gansche huis Israëls, dat God
Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft namelijk dezen Jezus die
gij gekruist hebt." Hand. 2:14 en 36
En het resultaat?
"Zij werden verslagen in het hart en
zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen
broeders?" Hand. 2:37
Hij had hen op de juiste plaats getrof-

fen, en het Woord Gods was niet ledig
wedergekeerd.
"Met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid." Rom. 10:10
Laten wij bidden om een bediening
des Woords die de harten treft en de
gewetens wakker maakt. Wij hebben
predikers noodig, die de volle waarheid - zooals die in het Woord gevonden wordt - verkondigen, en het aan
den Heiligen Geest overlaten haar in
de harten ingang te doen vinden.
Wat Petrus preekte behoort ook elke
evangeliedienaar, die aan zijn belofte trouw is, te prediken. Verander
deze boodschap en kom tot het volk
met lieve toespraken en mooie causeriën over de dagelijksche gebeurtenissen, daar zal geen weerklank in
het menschelijk hart gevonden worden, geen overtuiging van zonde en
ook geen bekeering.

Oude en nieuwe kleeding
"Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid,
kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mensch met zijne werken en aangedaan hebt den nieuwen mensch, die vernieuwd
wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid,
barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en
in allen." Kol. 3:8-11
Hier hebben we de nieuwtestamentische kleedkamer voor de nieuwtestamentische priesters. Welk een Goddelijke paradox! We hebben aangedaan
en daarom kunnen we afleggen.

We worden wat we zijn. Wat een armoedige plunje hebben we af te leggen: gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken, enz. Ik
kan eigenlijk niet begrijpen, dat der-
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gelijke dingen nog onder christenen
genoemd kunnen worden zonder
schaamte. Het zijn geen kleeren, die
voor God bestaan kunnen. Indien U
van dat soort nog iets aankleeft, leg
het af en begraaf het hier overdrachtelijk in een diepe kuil.
Barmhartig
Dan volgt weer een paradox: Een
nieuwe mensch, die vernieuwd wordt,
zooals dat staat in het 12de en 13de
vers. O, welk een fijn kleed zijn die
innerlijke bewegingen van barmhartigheid. De natuurlijke mensch is nog
wel eens barmhartig, maar in den regel zoo armhartig, dat er weinig
warmhartigheid in zit. Het is alleen
Zijn liefdehart dat ons verwarmt, onze
liefde is koud; daarom moeten wij als
nieuwe menschen deze innerlijke bewegingen van barmhartigheid en goedertierenheid aantrekken.
O zeker, wij hebben allen wel eens een
goede bui en willen wel eens goeddoen; maar "tieren" van goedheid dat
is wat anders. Tieren is welig groeien,
en zulk een rijkdom van goedheid
kunnen we alleen bezitten als wij aantrekken de gerechtigheid van Christus.
Ootmoedig
Ootmoedigheid, dat is een woord,
waarvan het oude Duitsche woord
zegt: "oot" is "gedwee", iets heel
zachts. En het Grieksche woord zegt
het nog mooier, dat bestaat uit twee
woorden, waarvan het eenen verband
houdt met "loopen" en het andere met
"tapijt".

Als ge dus weten wilt wat ootmoed is,
kijk dan maar naar het tapijt; niet hoe
mooi het is, maar hoe het zich buigt
onder uwe voeten als ge er op loopt.
Een Christen moet altijd doen, wat
sommige steenbokken doen. Wanneer twee steenbokken elkaar op
smalle bergpaadjes tegenkomen, wil
in den regel de een voor den ander
niet wijken en beginnen zij elkander
zoodanig te stooten, dat er een in den
afgrond rolt en de ander voorbij kan.
Maar er zijn er ook die dat niet riskeeren en dan gaat er een liggen, opdat
de ander er overheen kan loopen. Zoo
moesten eigenlijk alle Christenen
doen. Zalig de mensch, die het eerst
voor een ander mensch bukt; wie de
minste is, is in elk opzicht de meeste.
Zacht- en lankmoedig
Zachtmoedigheid. We hebben nog wel
eens den moed om "zacht" te zijn,
maar om zacht-van-gemoed te zijn is
wat anders. Evenzoo lankmoedigheid.
Het moet bij ons in den regel niet te
lang duren. Een béétje geduld hebben
we wel, maar we worden het meestal
gauw zat. Wat we in dit opzicht zijn,
zijn we door de genade van den Heere Jezus; ons ongeduld behoort nog tot
den ouden mensch.
Daarom moeten we in de kleedkamer
én onze eigen oude plunje afleggen en
aandoen de kleeding van de heiligmaking. Zóó alleen kunnen we voor het
front komen als koninklijk priester.
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Agenda
Bijbelstudies o.l.v. Ab Klein Haneveld worden D.V. en onder
voorbehoud gehouden in de volgende plaatsen:
ALKMAAR donderdag 2/16 dec, 27
jan, 10/24 feb, 10/24 mrt, 7/21 apr,
19 mei, 19:45 uur; "Delta", Oude
Kanaaldijk 2,
De brief aan Efeze
AMSTERDAM zaterdag 29 jan, 26
febr, 26 mrt, 16 apr, 21 mei,
15:00 uur; Postjesweg 150
BEVERWIJK zondag 24 jul,
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 5 dec, 9/30 jan,
27 feb, 27 mrt, 24 apr, 22 mei,
10:00 uur; Brief aan de Romeinen
20 mrt, 14:00, Doopdienst
Christen Ontmoetingscentrum
Petra, Burg. Praamsmalaan 18A
BOLSWARD zaterdag 11 dec, 5
feb, 2 apr, 28 mei, 10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College
DRACHTEN donderdag 9 dec, 20
jan, 3/17 feb, 3/17/31 mrt, 14/28
apr, 12/26 mei, 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw, De Geeuw 31,
Bijbelse Dromen
DRACHTEN zondag 3 apr,
14:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EINDHOVEN woensdag 1/15 dec,
26 jan, 9/23 feb, 9/23 mrt, 6/20
apr, 4/18 mei, 20:00 uur;
Emmaüskerk, Barrierweg.

EMMEN maandag 6 dec, 17/31 jan,
14/28 feb, 14 mrt, 11/25 apr, 9/23
mei, 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21
Brieven aan Timotheüs
't HARDE zaterdag 8 jan, 5 mrt,
23 apr; 10:00 uur; 't Poshuis,
Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
LEERDAM zondag 19 dec, 16 jan, 13
feb, 13 mrt, 10 apr, 8 mei, 10:00
uur; Patrimonium, Jeekelstr. 40a,
Brief aan de Romeinen
LINSCHOTEN maandag 13 dec, 24
jan, 7/21 feb, 7/21 mrt, 4/18 apr, 2
mei, 20:00 uur; "De Vaart",
J. Barneveldstraat 24,
Het boek Handelingen
OLDEBROEK dinsdag 14 dec, 25
jan, 8/22 feb, 8/22 mrt, 5/19 apr, 3/
17 mei, 20:00 uur; Stationsweg
43; Offers
OLDEBROEK zondag 5/19 dec, 16/
30 jan, 13/27 feb, 13/27 mrt, 10/24
apr, 8/22 mei, 17:30 uur;
L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 7 dec, 18 jan, 1/15 feb,
1/15/29 mrt, 12/26 apr, 10/24 mei,
20:00 uur; Eurozalm,
Burg. Schipperkade 10.
De brief aan de Hebreeën
URK zondag 12 dec, 6 feb, 15 mei,
10:00 uur; R.Kruisgebouw, Wijk8-2
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Geliefde lezer,
Bent u bij uw nieuwe werkgever ook
het hele bedrijf doorgestuurd op zoek
naar een plintentrapje, zuurkoolzaad,
een betonschaaf, een hooischaar, of een
vierkantegatenboor? Onze nationale
ideologen kwamen dit stadium nooit
te boven. Zij zoeken al jaren naar een
multiculturele samenleving zonder
dat tot hen doordringt dat zij het
slachtoffer zijn van een grandioos uit
de hand gelopen practical joke. Hun
vermogen om onbestaanbare zaken te
benoemen heeft ons al wel de vondst
van moslim-fundamentalisten opgeleverd. Fundamentalisme duidt op een
orthodox christelijke bijbelbeschouwing die vasthoudt aan de letterlijke
inspiratie van de Bijbel als het Woord
van God en ontving haar naam van de
publicatie tussen 1910 en 1912 van de
reeks van twaalf boeken "The Fundamentals, a Testimony to the Truth."
Waar men "de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt" neemt het
Babylonisch gebabbel hilarische vormen aan. Moslim-fundamentalisten?
Ooievaarskuitenvet? Een Protestantse
Paus? Onvermijdelijk denk ik aan de
geïnspireerde woorden van Paulus:
"Zij zijn verijdeld geworden in hun
overleggingen en hun onverstandig
hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden." Wat een zegen door het
Woord der Waarheid verlost te zijn
van deze warre wereld!

Ab Klein Haneveld

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum
stelt zich ten doel de kennis van de
inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als God Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar
doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."
In de praktijk wordt dit gedaan
door het houden van bijbelstudieavonden, contactdagen, collegedagen en conferenties, met als
vervolg de uitgave van de lezingen
op audio-cd's en cassettes en de
uitgave van brochures en deze circulaire. Financieel is het Nederlands Bijbelstudie Centrum in hoge
mate afhankelijk van vrijwillige
bijdragen.
Correspondentieadres
Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
telefax (036) 54 68 644
Internet
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl
Giften
Postbank 5567669
Rabobank 308747046
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Bolsward
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