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Het Kruis en de Geest
anonieme brochure, ca. 1930
Midden in het leven der mensen staat het Kruis van Christus.
Christus, de Gekruisigde is de Verlosser, de Bevrijder. Hij alleen. Die Hem niet aanneemt, in Hem niet gelooft, Hem niet
aanbidt, heeft niets dan dit arme leven in deze wereld; niets
anders, niets meer.
Wat is deze wereld?
Denk aan uw verlangens, wat er de
gehele dag in u omgaat; uw boosheid,
uw zorgen, uw angsten, uw pijnen, uw
haat misschien, uw innerlijke leven
en het mijne, en zeg, of dat nu geluk,
blijdschap, licht mag heten.
Maak een optelsom; zie wat uw leven
heeft opgeleverd, uw leven, 't leven
van uw buurt, uw dorp, uw stad, uw
land, de landen der wereld die uw
krant beschrijft.
Bedrieg u niet; is dat licht?
Hoort u de fluisterstem in uw hart, in
het leven van anderen, met elkaar,
over elkaar, tegen elkaar, in laster,
nijd, zelfzucht, hoogmoed, wantrouwen, wellust en drift? Merkt u niet,
zoals ik het bemerkt heb, dat er één
is, die u opjaagt?

Luister naar het Woord van God; dit
alles is duisternis; deze hele mensenwereld; en dat niet alleen, zij is een
macht. De fluisterstem, die macht
over u heeft, is het blazen van de tiran, die uw leven en het mijne aanvalt, benauwt, ophitst, vergiftigt, als
hij kan in de duisternis dringt; zó
lang, zó diep, zó volkomen, dat hij u
tot eeuwige duisternis brengt.
Deze rijke, mooie, verstandige, trotse wereld, die ons verbaast en lokt,
waarin we met onze kinderen leven,
is: duisternis, waarin de mensen, de
volken, als blinden rondtasten en
worden opgejaagd door de geheel
boze overste, Joh. 12:31 de vorst der duisternis. Kol. 1:13
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De mensen, die vandaag langs de wegen moeten zwerven en aan de deuren komen met hun koopwaar, die bij
macht pogen, of zij een oogst van voorspoed kunnen inhalen, de lachende
gezichten, die u op de foto-pagina van
de kranten ziet, zij worden aangeknaagd door de zorgen, de onzekerheid; zij worden benauwd door vrees,
en erkennen: zó is de wereld in wanorde, zó is het al te donker.
Is er iemand, die het anders zegt?
Als er iemand is, die het anders zegt,
dan spreekt zijn eigen angstige hart
het tegen. Hij liegt. En wat het voornaamste is: Gods Woord spreekt het
tegen.
Christus, de Gekruisigde, roept u
Waarom? Hij trekt u tot Zich. Hij
trekt u uit deze tegenwoordige, boze
wereld, Gal. 1:4 uit de macht der duisternis, Kol. 1:13 om u over te zetten in
het Koninkrijk van de Zoon Zijner
liefde. Dat betekent bekering, omkeer van de duisternis tot het licht,
dat is van de macht van Satan tot
God, om vergeving van zonde te ontvangen, en een erfenis onder de geheiligden door het geloof in Jezus
Christus. Hand. 26:18
De Gekruisigde, verbetert deze wereld niet. Zij is niet te verbeteren.
Deze aarde wordt bewaard om in de
dag van Gods oordeel verbrand, vernietigd, versmolten te worden. 2Pet. 3:7
Die dag des Heeren komt als een
dief in den nacht, in welke de aarde
en de werken die er in zijn, zullen
verbranden. 2Pet. 3:10, 12

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte - naar Gods belofte - nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde, in
welke gerechtigheid woont. 2Pet. 3:13
Is dit alles de schuld van anderen, van
Satan bovenal? Bedrieg u niet.
Wat doet uw eigen leven, dat God:
vlees noemt? Gen. 6:3; Jes. 40:6
Wat zoekt uw lust? Wat verlangt, wat
wilt u? Wat zou u doen, als niemand
u zag, als niemand u kon straffen ?
Ziet u, hoe wanhopig donker het in u
is? Ik weet, dat in mij, dat is, in mijn
vlees, geen goed woont. Rom. 7:18
Ik ben vleselijk verkocht, - een slaaf onder de zonde. Rom. 7:14
Jezus is mens, is vlees geworden. Heilig en onbevlekt bleef Hij in het vlees.
Satan viel óók Hem aan; verzocht óók
Hem in alle dingen, maar kreeg Hem
niet in zijn macht. Heb. 4:15 Hij is de Sterke, de Verlosser, de Redder. Hij sterft,
omdat Hij wil. Hij gaat in de dood, die
Satans wapen is, maar de dood kan
Hem niet vasthouden. Hand. 2:24 Hij
staat op uit het graf. Hij verwondt
Satan dodelijk met zijn eigen wapen:
de dood. Heb. 2:14
Die Hem nu aanneemt in het geloof
wordt vrij. Hij dekt hem, maakt hem
los.
Hij roept u nu: kom! Mat. 11:28-30 Nog korte tijd en de macht die Satan nog overhield, gaat in de eeuwige vuurpoel onder. Hij zal worden buitengeworpen;
Joh. 12:31
straks gaat hij onder. Op. 20:15
Daarom roemen wij, verblijden we
ons, danken wij om en in het Kruis
van Christus. Zijn kruisdood is de
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overwinningsdood. Hij grijpt de dood
en slaat er Satan mee.
U en ik, op het ogenblik dat wij
Hem in 't geloof aannemen, ontvangen wij Zijn overwinning; de wereld
is een dode, een vervloekte gekruisigde voor ons; en wij zijn dood voor
de wereld; wij zijn geheel vrij van
elkander. Gal. 6:14
Onze oude mens, de slaaf van Satan,
is tegelijk met de Verlosser gekruisigd;
ons zonde-lichaam gaat te niet, gaat
onder, verliest zijn recht, zijn macht
over ons. Wij zijn Christus' bezit geworden. Rom. 6:6 Ja, dat is werkelijk verlossing, dat betekent vrijheid, echt en
geheel. Die de zonde doet is uit de duivel. De Zoon van God verbrak zijn
werk. 1Joh. 3:8, 9 Wie door God een nieuw
leven ontvangt, haat de zonde.
Nu is één voor allen gestorven - in de
plaats van u en mij, - onze straf dragende. Nu dringt de liefde van Christus ons om te roepen: leef voortaan
voor Hem, Die voor u stierf en opstond
uit de doden. 2Kor. 5:14, 15
Met Hem gekruisigd, Gal. 2:20 dan is Zijn
dood onze dood, Zijn opstanding onze
opstanding; Zijn leven ons leven. Dan
zijn we werkelijk overgeplaatst in
Zijn heerlijkheid. Nu al, terwijl onze
ogen de donkere wereld aanzien.
Nu niet meer van de wereld
We behoren niet meer tot haar. 1Joh. 2:15
Maar geborgen in de Gemeente der
gelovigen, die Hij vóór het bestaan der
wereld als een afgezonderde plaats
van heilig, vlekkeloos liefdeleven aanwees. Ef. 1:4

Dat is de tegenstelling met deze wereld, die wij zo goed kennen. Wat geeft
Hij ons in de plaats van het bedorven,
bezoedelde vlees? Zijn Heilige Geest,
in het ogenblik der bekering, en die
Geest wil Hij in ons tot een volheid
doen worden, Die ons geheel beheerst.
Hij gebiedt ons om die volheid aan te
nemen. Ef. 5:18
Dan worden wij allen in groot medelijden uitgezonden in de duisternis
der wereld om de satansslaven te roepen, te smeken zelfs: laat u met God
verzoenen. 2Kor. 5:18-20
Zó ging Jezus uit in deze wereld, zó
zendt Hij ons. Joh. 17:18
Wel valt Satan ons aan, uit de duisternis, met spot en laster, met benauwdheid en moeite, met marteling
en dood als hij 't vermag.
Doch wij staan in Christus, de Gekruisigde, zeer sterk. Wij staan als overwinnaar, 1Kor. 15:57 méér dan overwinnaars door Hem, Die ons liefgehad
heeft. Rom. 8:37
En wij, die gezonden worden, getuigen:
"de zaligheid is in geen andere; want
er is ook onder de hemel geen andere
naam, die onder de mensen gegeven
is, door welke wij moeten zalig worden." Hand. 4:12
"Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade:
wij bidden van Christus wege, laat
u met God verzoenen; want Dien,
Die geen zonde gekend heeft, heeft
Hij zonde voor ons gemaakt, opdat
wij zouden worden rechtvaardigheid
Gods in Hem." 2Kor. 5:20, 21
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De dienstknecht en de Heilige Geest
God bedient zich slechts van drie instrumenten: de Heilige Geest, het
Woord, en een wedergeboren leven.
Als het ons streven is om voor Hem te
werken, dan moeten we nimmer uit
het oog verliezen dat het wedergeboren leven uit God geboren is door de
Geest en door middel van het Woord,
en dat het een nieuwe schepping Gods
is, een mede-deelgenoot van de Goddelijke natuur, 2Pet. 1:4 een zoon van
God en niet slechts mens.
Wij hèbben ontvangen
Vele Christenen zijn òf vergeten òf
hebben nooit geweten dat God hen
reeds Zijn Heilige Geest geschonken
hééft. Zij trachten dus te arbeiden
met menselijke kracht en wijsheid,
en op wereldse wijze, en ervaren
dientengevolge de diepste mislukking. Zij zien over het hoofd, dat zij
niet van deze wereld zijn, Joh. 17:16 etc. en
dat onze krijgswapenen om de vijandelijke sterkten in te nemen, niet vleselijk maar geestelijk zijn. 2Kor.10:3, 4
Doch God heeft ons Zijn Heilige
Geest gegeven om ons te bekwamen
voor Zijn arbeid.
"En Petrus zeide tot hen: Bekeert u....
en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." Hand. 2:38
"Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet
toe." Rom. 8:9
"Doch wij hebben niet ontvangen de
Geest der wereld, maar de Geest die
uit God is, opdat wij zouden weten de
dingen, die ons van God geschonken
zijn." 1Kor. 2:12

"Hieraan kennen wij, dat wij in Hem
blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons
van Zijn Geest gegeven heeft." 1Joh. 4:13
Er zijn velen, die voor God werken en
in de mening verkeren, dat zij de Heilige Geest nog moeten ontvangen. Dat
was ook mijn moeilijkheid, toen ik
begon te prediken. Zijn Woord, waarin mij gezegd werd, dat Hij mij Zijn
Heilige Geest geschonken had, geloofde ik niet. Opdat ik de Heiligen Geest
zou mogen ontvangen, bad en smeekte ik, en bezocht vele conferenties, terwijl God hem reeds aan mij gegeven
had; sterker nog, Hij woonde op datzelfde tijdstip in mij en ik wist het
niet. Mijn lichaam was Zijn tempel,
1Kor. 6:19
maar daar was ik onkundig
van, en ik werkte voor God op mijn
wijze en met mijn nietige kracht als
iemand die alleen staat. Wat waren
dat toch droevige dagen! Wat heb ik
jaren van armoede gekend, omdat ik
niet letterlijk aan de vervulling van
Gods Woord geloofde!
Gelooft u wat Hij zegt, dat u de Heiligen Geest ontvangen heeft?
"En overmits gij zonen zijt, zo heeft
God de Geest Zijns Zoons uitgezonden
in uwe harten, die roept: Abba, Vader!" Gal. 4:6
Er zijn vele Christenen, en zelfs bedienaars des Woords, van wier leven
geen kracht uitgaat; die uitzien naar
de doop van de Heilige Geest of naar
een nieuw Pinksterfeest of een uitstorting van de Geest, niet tevreden,
onbekwaam om anderen tot hulp en
steun te zijn, omdat zij Gods Woord
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met betrekking tot de inwoning van
de Heilige Geest in elke gelovige, weigeren te geloven. Buig u dan nu en zeg
Hem, dat u gelooft wat Hij zegt, dat
Hij de Geest Zijn Zoons in uw hart uitgezonden heeft.
De Heilige Geest, Die ons gegeven is,
blijft bij ons.
"En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal
u een anderen Trooster geven, opdat
Hij bij u blijve in der eeuwigheid, namelijk, de Geest der waarheid, welke
de wereld niet kan ontvangen, want
zij ziet Hem niet, en kent Hem niet;
maar gij kent Hem, want Hij blijft bij
u, en zal in u zijn." Joh. 14:16, 17
"Of weet gij niet, dat uw lichaam een
tempel van de Heiligen Geest is, die
in u is, dien Gij van God hebt, en dat
gij uwszelfs niet zijt?" 1Kor. 6:19
Wij zijn niet langer gewone mannen
en vrouwen, maar inderdaad tempelen Gods, en de Heilige Geest doet
Zijn werk door deze tempelen. Precies
zoals het lichaam van de Heere Jezus,
tijdens Zijn omwandeling op aarde, de
tempel Gods was, zo is nu ook uw
lichaam Gods tempel. Nadat "de
Geest des Heeren Gideon aantoog",
Richt. 6:34
deed Gideon iets zeer alledaags, hij blies met de bazuin, en de
mannen werden achter hem bijeen
geroepen. Wilt ge God loven en danken, dat Hij ook u wil gebruiken, en
een machtig werk door u wil doen?
Laat ons onze arbeid aanvangen afhankelijk van de Almachtige God, Die
in ons woont! Prijst God! Hij doet het
werk en wij zijn slechts de instrumenten, die Hij gebruikt om Zijn doel te
bereiken.

Wij kunnen niet méér ontvangen
Het gaat er nooit om, dat wij meer
van de Heilige Geest moeten ontvangen. God heeft ons Zijn Heilige Geest
gegeven, en Hij is een Persoon, precies zoals u dat bent, zij 't dan ook
niet naar het lichaam. Toen Hij in uw
hart kwam, kon Hij in Zijn hoedanigheden van sterkte, wijsheid, of
kracht of macht of liefde niets uitsluiten, omdat dit allemaal eigenschappen zijn, die een deel van Zijn wezen
uitmaken. Méér van Hem bezitten
kunt u niet, maar wèl kan Hij al Zijn
kracht door u uitoefenen op hetzelfde ogenblik dat u zich geheel ter
Zijner beschikking stelt.
Wilt u nu uw hoofd buigen en voor
immer de beslissing nemen dat heel
uw leven aan God zal toebehoren, om
het te gebruiken naar Zijn welbehagen; dat Zijn Heilige Geest door uw
lichaam overal heen zal kunnen gaan,
alles zal kunnen zeggen door uw
mond, en u zal mogen bezitten om
door u anderen lief te hebben?
Geef uzelf volkomen aan Hem. Rom. 12:1
Het zegel van de Heilige Geest
U bent wedergeboren door de Heilige Geest, en deze zelfde Geest verzegelt u.
"En bedroeft den Heiligen Geest Gods
niet, door Welken gij verzegeld zijt tot
de dag der verlossing." Ef. 4:30
Een zegel is allereerst een identiteitsbewijs, en zo is de Heilige Geest het
merkteken van God op elk van Zijn
wedergeboren kinderen. Zoals het in
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het laatst der dagen zal zijn, wanneer
de antichrist zal heersen, en ieder
mens een merkteken op zijn hand zal
dragen, Op. 13:16 zo heeft God heden een
onuitwisbaar teken gezet op elk van
Zijn kinderen.
God laat niet de minste twijfel toe
omtrent Zijn eigendomsrecht, en
geeft de duivel geen kans om het aan
te vallen, want Zijn Merkteken, de
gezegende Heilige Geest, rust op elke
Christen.
Ten tweede betekent een zegel zekerheid: "Verzegeld tot de dag der verlossing." Mijn lichaam is Zijn tempel,
niet slechts voor een paar dagen,
maar tot de dag der verlossing. Het
werk dat God doet is eeuwig. Dit ontzegt u het recht om te blijven zondigen en te doen wat u goed dunkt.
"Weet gij niet, dat, wien gij uzelf stelt
tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, dat gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, òf der
zonde tot de dood, òf der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?" Rom. 6:16
Hij heeft de Zijnen verzegeld. Men
kan gemakkelijk zeggen wiens
dienstknecht u bent, wanneer men
let op het leven dat u leidt. Wees
voorzichtig dat u de Heilige Geest
niet bedroeft, om daardoor Gods
werk door u te belemmeren, en de
duivel voordeel te geven. Wat zou hij
u dan met duivels leedvermaak aanzien, en zowel de aandacht van de
wereld als van uzelf, vestigen op uw
onbestendigheid!

De zalving des Geestes
Toen de Heilige Geest aan de Jordaan
neerdaalde op de Heere Jezus, in de
gedaante van een duif, en op Hem
bleef rusten, was dat een teken dat
God Hem zou zalven met de Heilige
Geest als Zijn Hogepriester, om de offerande te offeren, die Hem welbehagelijk was.
"Maar die ons met u bevestigt in
Christus, en die ons gezalfd heeft, is
God." 2Kor. 1:21
"Doch gij hebt de zalving van de Heilige.... En de zalving, die gijlieden van
Hem ontvangen hebt, blijft in u." 1Joh.
2:20-27

"En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor Zijn God en Vader." Op. 1:6
Tegelijk met de zalving die ieder van
ons deelachtig werd, toen de Heilige
Geest Zijn inwoning in ons maakte,
kregen wij de kracht om het werk van
een priester te verrichten, dat staat
onder het Hogepriesterschap van de
Heere Jezus.
De priester werd eerst gereinigd, dan
gekleed, en daarna werd de olie op
hem uitgegoten. Ex. 29:1-9 Wij werden
gereinigd door het bloed van Christus, gekleed met Zijn gerechtigheid,
en gezalfd tot de hoogste dienst, die
sterfelijke wezens ooit hebben gekend.
Wij mogen de mensen tonen wie God
is, en de noden der mensen met offerande van lof en dankzegging, de
vrucht van onze lippen, tot God brengen. Heb. 13:15
Wij mogen het de mensen aanzeg-
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gen, dat de verzoening is geschied,
en dat deze aanvaard werd door de
Heilige God. De Heilige Geest Gods,
Die de zalving is, is Degene, Die dit
machtige werk door ons verricht,
daar wij Hem vertrouwen. Zijn zalving is de voorbereiding en het sterken tot de arbeid, zodat ieder kind
van God inderdaad gereed is voor de
dienst. Hij behoeft niet te wachten
totdat de kracht over hem uitgestort
wordt, want hij heeft alles wat hij
nodig heeft, reeds van God ontvangen in de zalving. Hij is reeds tot
priester gezalfd.
De doop des Geestes
De Heilige Geest, Die ons gezalfd
heeft, heeft ons ook gedoopt. Ongelukkig genoeg beschouwen vele christenen de "geestesdoop" als een begiftiging van kracht, terwijl dat eigenlijk
behoort bij de zalving. We worden allereerst gedoopt in Zijn dood, en daarna ook in Zijn lichaam:
"Of weet gij niet, dat zovelen als wij
gedoopt zijn in Christus Jezus, wij in
Zijn dood gedoopt zijn?" Rom. 6:3
"Want gelijk het lichaam één is, en
vele leden heeft, en al de leden van dit
ééne lichaam, vele zijnde, maar één
lichaam zijn, alzo ook Christus; want
ook wij allen zijn door één Geest tot
één lichaam gedoopt, hetzij Joden,
hetzij Grieken, hetzij dienstknechten,
hetzij vrijen; wij zijn allen tot één
Geest gedrenkt. 1Kor. 12:12, 13
Dopen betekent altijd "één zijn", niet
kracht. Door de Geest worden we gedoopt tot de eenheid met Zijn dood en
tot het Lichaam van Christus, zodat

we leden van Christus worden. Het
Lichaam van Christus werd op de
Pinksterdag praktisch gevormd, en
sedert dien zijn daaraan dagelijks toegevoegd degenen, die behouden worden. Hand. 2:47 Ieder van deze is gedoopt
door de Heiligen Geest tot eenheid
met Christus, Die het Hoofd des Lichaams is.
Het vervuld zijn met den Geest
Er is geen gebod, dat wij gedoopt moeten worden door de Geest, maar er is
wel een gebod, dat wij vervuld moeten worden met de Geest. "En wordt
niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de
Geest." Ef. 5:18
We zullen wellicht toegeven dat het
zonde (mis) is als een christen dronken wordt, maar "wordt niet dronken in wijn" is slechts het halve gebod; "wordt vervuld met de Geest" is
ook een gebod, en het is evenzeer
zonde (mis) om niet vervuld te zijn
met de Geest als om vervuld te zijn
met wijn. God toont ons in dit gebod
hoe gemakkelijk het is om vervuld te
worden met de Geest. Zoals een man
vervuld wordt met wijn door te drinken, zo wordt men ook vervuld met
de Geest door van die Geest te drinken. Geloven is hetzelfde als drinken. Als wij geloven wat God zegt
omtrent de Geest, dan drinken wij
van de Geest; door onze dankbaarheid tonen we dat we geloven. Wilt
u Hem niet gaan danken omdat Degene, Die u gebiedt: "vervuld" te
worden, ook Degene is, Die u nu wil
vervullen? Vanaf het ogenblik dat u
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Hem dit toestaat zal Hij u vervullen.
Wilt u zich heden volkomen aan
Hem overgeven, opdat Hij u kan vervullen en u in Zijn dienst gebruiken?
Dan wordt Zijn taak licht en vreugdevol; het wordt dan een blijdschap
om Zijn wil te doen.
Tot slot: houdt in gedachte dat God
niet slechts een volmaakt plan heeft
voor zulk een verlost leven, maar voor

elke dag van dat leven. De levens,
waarmee Hij ons in aanraking wil
brengen, worden door Hem toebereid,
en door de voortdurende inwoning
van Zijn Heilige Geest geeft Hij ons de
kracht, het verstand en de macht om
het werk te doen. Vertrouw er op, dat
Hij u elke dag in aanraking zal brengen met hen, die Hij wil dat u bereiken zult. Hem zij daarvoor de lof en
de heerlijkheid tot in eeuwigheid!

D'r mot wat 'beure
door F. van Schalkwijk
uit: Maranatha-Bode, juli 1927
"D'r mot wat 'beure", zegt de man
Toen hem gevraagd werd of het kan,
Dat hij niet weet gered te zijn
Door Jezus' Kruiswerk, bloed en pijn.

Ik lees er heel iets anders, vrind:
Dat God de wereld zó bemint,
Dat Hij zijn Zoon gegeven heeft!
Wie Dien gelooft voor eeuwig leeft!

Wat "mot er dan wel 'beure", vriend?
Kan soms de zaligheid verdiend?,
Dat gij steeds naar verbeet'ring streeft
Terwijl uw oude mens nog leeft?

't Is dus geen voelen, horen, zien
Maar wel geloven; en nu wien
God zó met 't Lam gekruisigd ziet,
Onthoudt Hij 't nieuwe leven niet.

Gij wacht nu jarenlang reeds voort
Tot eind'lijk gij een stemme hoort,
Of "openbaring" wordt gegund,
Waarop gij U verlaten kunt.

't Verloste mens brengt dan ook voort,
Wat bij het nieuwe leven hoort.
Gods Geest in 't harte uitgestort
Heeft aan geen Levenskracht tekort!

Zeg mij eens, vriend, waar in Gods Woord
Geschreven staat, dat 's hemels poort
Slechts binnengaat die, wien God gaf
Een stem of sein van buitenaf?

Hij kan dan Jezus tegengaan
En juichen: 't Is voor mij voldaan!
"D'r mot wat 'beure" past hier niet.
't Is reeds op Golgotha geschied!
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Geloof het of niet
Enthousiast begint het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC)
aan de volgende ronde: een nieuwe tournee met de fleurige roodblauwe tent. De derde inmiddels. Deze keer met 'Geloof het of
niet' als thema. De toer start, evenals vorige jaren, in Oldebroek.
Er zijn daarna voorlopig nog negen campagnes gepland in achtereenvolgens Urk, Nieuwleusen, Stadskanaal, Vaassen,
Vroomshoop, Almere, Oud Beijerland, Katwijk en Tiel. In al die
plaatsen staat een toegewijd team klaar.
De derde tenttoer door Nederland dus. En er is alle reden om
dankbaar op de beide vorige terug te zien, vindt bijbelleraar Ab
Klein Haneveld van het NBC. Er kwamen mensen tot persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus en er ontstonden gloednieuwe bijbelstudiegroepen, die nog steeds groeien. Blijvende,
kostbare vruchten dus, constateren degenen die zich voor de vorige tournees hebben ingezet. "Wij zien uit naar wat de Heer deze
zomer gaat doen," zegt Chris Raijmakers, die de koffieochtenden voor vrouwen leidt, een vast en zegenrijk onderdeel van elke
tentweek.
Bemoedigd
Tijdens elke campagne spreekt Ab Klein Haneveld op drie avonden. In de rest
van de week zijn er andere sprekers. In Almere wordt samengewerkt met de
op evangelisatie gerichte organisatie Agapè.
Het NBC startte in 2005 met tentevangelisatie en schafte daarvoor de kleurrijke tent aan. Aanleiding was dat een andere organisatie, die zich er 57 jaar
lang mee had beziggehouden, aankondigde te stoppen. "Wij vreesden dat er een
einde aan deze vorm van evangelisatie zou komen. Wij vinden die nou eenmaal
nog steeds een goed platform voor de verkondiging van Gods Woord. Wij zijn
bijzonder bemoedigd door de vruchten in de twee vorige jaren," zegt Klein Haneveld, zoon van wijlen de bekende evangelist Jacob Klein Haneveld, die sinds
1947 met een tent door het land reisde. Hij was ook stichter van Het Morgenrood en Israël en de Bijbel, alsmede de eerste directeur van de Evangelische
Bijbelschool, waaraan zoon Ab als docent verbonden is geweest.
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De tenttournees waren in 2005 voor het NBC een nieuwe activiteit. Dankzij
de inzet van lokale werkgroepen uit het netwerk van de stichting kreeg die
snel gestalte. Gedurende de rest van het jaar ligt het accent van haar werk
op de bijbelstudies die vrijwel dagelijks ergens in het land door Klein Haneveld worden gegeven. Ook organiseert het NBC bijbelstudie- en collegedagen,
conferenties en studiereizen.
Het programma voor 2006 ziet er (onder voorbehoud) uit als volgt:
Aanvang van de bijeenkomsten: 20:00 uur.
Zondag 20 mei
Zondag 27 mei
Zondag 3 juni
Zaterdag 9 juni
Zaterdag 16 juni
Zondag 24 juni
Zaterdag 14 juli
Zaterdag 1 sept.
Zondag 9 sept.
Zaterdag 15 sept.

t/m vrijdag 25 mei
t/m vrijdag 1 juni
t/m vrijdag 8 juni
t/m vrijdag 15 juni
t/m vrijdag 22 juni
t/m vrijdag 29 juni
t/m vrijdag 20 juli
t/m vrijdag 7 sept.
t/m donderdag13 sept.
t/m vrijdag 21 sept.

Oldebroek
Urk
Nieuwleusen
Stadskanaal
Vaassen
Vroomshoop
Almere
Oud Beijerland
Katwijk
Tiel

Behalve de avondsamenkomsten zijn er, zoals gezegd, koffieochtenden voor
vrouwen, geleid door Chris Raijmakers-Visser, en speciale programma’s voor
kinderen. Elke woensdag (in Tiel dinsdag) presenteert de BBC Combo o.l.v.
Johan Bos - waarvan Klein Haneveld deel uitmaakt - het avondvullende programma 'Eeuwig duurt ‘t langst', gebaseerd op het Evangelie van Johannes.
Op zaterdagen brengt gospelformatie Basic een vooral op jongeren gericht
programma. De campagnes zijn vooral bedoeld om ongelovigen en randkerkelijk publiek te bereiken. "Wij willen de mensen met de Waarheid, het Woord
van God, in aanraking brengen. In de praktijk blijken ook mensen in kerken
en evangelische gemeenten schrikbarend weinig te weten van de Bijbel, waarin Christus centraal staat. In veel kringen heeft de prediking haar inhoud
verloren door het huidige streven naar laagdrempeligheid. Onze tent heeft
letterlijk helemáál geen drempel, maar wij kunnen om de scherpte van Gods
Woord, dat zichzelf een tweesnijdend zwaard noemt, niet heen. Wij merken
dat veel mensen die werkelijk de Waarheid zoeken, daar juist op afkomen,"
aldus Klein Haneveld.
De meest recente gegevens zijn te vinden op de website van het NBC,
www.bijbelstudie.nl, onder 'Geloof het of niet'.
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De Bijbel en het geduld van Trommius
door Hessel v.d. Flier
uit: De Band des Vredes, Mei 1946
onafhankelijk maandschrift gewijd aan Bijbelstudie
Onze Bijbel heeft zijn eigen gedachtenwereld. En zullen we daarom eerlijk tegenover de Bijbel staan, dan zullen we, waar we de
Heilige Schrift ook openen, altoos weer de bijbelse gedachtenwereld naar voren laten komen. Wanneer u nu een goed geheugen
hebt, dan zal het U niet moeilijk vallen om bv. bij het gebruik van
het woord 'gerechtigheid' een groot aantal bijbelplaatsen in Uw
herinnering te laten opkomen, waarin het genoemde woord voorkomt en dan zult u zodoende zoveel mogelijk de onnaspeurlijke
rijkdommen der Schrift naar voren laten komen. Ontbreekt U zulk
een scherp geheugen, dan kunt u gebruik maken van een concordantie, liefst een Trommius.
Wanneer nu iemand de opmerking
maakt, dat deze dingen toch vanzelfsprekend zijn, dan zou ik hier een
vriendelijk protest willen laten horen.
Immers wat gebeurt er in de praktijk
van prediking, schiftuitlegging, enz.
Men neemt een woord uit de Schrift
en vertolkt er onschriftuurlijke gedachten mede. Zodoende staat men
niet eerlijk tegenover de Bijbel, valse
leringen komen in de Gemeente van
Christus en via haar in de wereld. Eigenlijk moest men hierover niet verwonderd zijn. Immers, de duivel ziet
in deze wereld de Heilige Schrift liggen en hij weet, dat dit Woord van God
de waarheid is. Hij kent, beter dan wij
dikwijls, de consequentie's van het

aanvaarden van dit Woord der Waarheid en daarom is hem er alles aan
gelegen dit Woord zoveel mogelijk te
verkrachten, te verleugenen en te vernevelen.
Daarom werpt de duivel Woorden
Gods in de wereld met menselijke gedachten daaraan verbonden. Dan
leidt hij daardoor de aandacht af van
de eigenlijke inhoud van zulk een
woord en bereikt dan tevens, dat het
langs die weg krachteloos wordt.
Wanneer u nu scherp luistert, dan
zult u telkens weer ontdekken, dat de
mensen voortdurend bijbelse woorden
en uitdrukkingen gebruiken en daar-
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aan niet-bijbelse gedachtenwerelden
verbinden. Werkelijk, hier bereikt de
macht der duisternis wel haar meest
gevaarlijke intensiteit.
Laten we een enkel voorbeeld noemen. In de wereld en met name in de
godsdienstige wereld hoort u telkens
van 'kerk' spreken. Nu is het voor de
eerlijke en onbevangen lezer der Heilige Schrift niet moeilijk, om te weten
te komen, wat in de Bijbel onder kerk,
gemeente of lichaam van de Heere
Jezus Christus wordt verstaan. Evenmin is het moeilijk, in te zien, dat het
vergaderen in de Naam van de Heere
Jezus rondom de tekenen van Zijn lijden en sterven (in welk vergaderen
ieder kind van God mondig is, d.w.z.
recht van spreken heeft - de duivel
maakt leken) de openbaring is van de
eenheid der Christenen.
Wanneer we nu datgene, wat zich aan
ons voordoet als kerk, met dit Bijbels
licht doorstralen, dan blijkt ons
tweeërlei. In de eerste plaats blijken
daar groeperingen van Christenen te
zijn, die de eenheid der gelovigen niet
openbaren door bv. in hun lidmatenboek niet op te nemen hen, die een
andere belijdenis hebben dan zij of
door van de dis des Heeren gelovigen
uit te sluiten op onbijbelse gronden.
Men wil dan de gastheer zijn en de
plaats innemen van het Hoofd des Lichaams en meent voor de heiligheid
van des Heeren tafel te moeten waken, terwijl dit immers het werk van
de Heiligen Geest is, juist via Brood
en Beker. Al deze en dergelijke groe-

peringen van Christenen blijken bij
het heldere licht der Schriften secten
te zijn.
Als nu iemand zou denken, dat we
deze dingen met een vinnige mond
zeggen en met een driftige hand pennen, vergist hij zich. Immers deze
groeperingen van Christenen ziende,
verblijden we ons, dat ze leden des
Lichaams van Christus zijn en als we
samenkomen in des Heeren Naam,
dan heten we met Christus' Mond hen
allen welkom aan Zijn Tafel.
Maar het kan erger! Veel, heel veel,
ja, steeds meer biedt zich in deze godsdienstige wereld als kerk aan, wat
daarmede niets te maken heeft. U
kunt tot deze dusgenaamde kerken
ook toetreden als onbehouden mensen, als niet-Christenen. Zegt nu iemand mij, dat in deze 'kerken' toch
Christenen zijn dat er soms heerlijk
gepredikt wordt en dat de Geest des
Heeren ook daar werkt, dan stemmen
we dat met blijdschap toe, maar wijzen dan naar het Woord Gods in deze
niet-goddelijke systemen.
Hoe moet nu onze houding zijn tegenover deze tactiek van 'de boze'. Het
antwoord kan niet moeilijk zijn. Paulus heeft eens gezegd: "Doch, daar wij
toe gekomen zijn, laat ons daarin naar
dezelfde regel wandelen." Fil. 3:16
Hoe mooi heeft hij dat gezegd. Immers, er zijn gelovigen, die dwalen ter
goeder trouw.
Tegenover hen hebt u de taak der lief-
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de, om dezulken te onderwijzen uit de
Schriften door hen positief te laten
zien, wat in de bijbelse gedachtenwereld gemeente, openbaring van de
eenheid der gemeente enz. is. Laat
ons daarbij trommiusgeduld hebben.
Maar als we uit de Schriften dat Licht
wel hebben ontvangen, laten we daarnaar dan ook wandelen. Allereerst
door de eenheid der gelovigen te belijden en..... in onze levenshouding te
openbaren. Daar zult u, mijn beste
lezer, niets bij verliezen en veel bij
gewinnen, zowel hier als straks voor
de Rechterstoel van Christus. Wat u
verliest, is overtollige, vermoeiende
ballast. Maar verder..... stijf Uw
mede-Christenen niet in het gebruik
van een valse, door Bijbelse uitdrukkingen gecamoufleerde, terminologie.

Spreek niet mede in onnadenkende
oppervlakkigheid van 'interkerkelijk',
terwijl de Heilige Schrift U heeft laten zien, dat deze term in haar Goddelijk Licht verbleekt, ja, wat erger is,
ontmaskerd wordt als een samenkoppeling van menselijke systemen, die
door onwetendheid dwalende Christenen van een gezonde en bevrijdende
visie op het lichaam van Christus afhouden en mede daardoor de zegen
van de zichtbaarwording der Eenheid
doen derven.
Laten we het nooit vergeten, dat de
Bijbel zijn eigen gedachtenwereld
heeft, dat de duivel een valse gedachtenwereld daarnaast plaatst en laat
ons ook hier, doordat de Geest van
Christus door ons heen het Zwaard
hanteert, de goede strijd des Geloofs
strijden.

Kom tot Mij
uit: Genade en Vrede, ca. 1900
Jezus Christus roept en spreekt:
Jer 4:1 Zo gij u bekeren zult, Israel! spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij;
Isa 45:22 Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde!
Joh 5:40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.
Joh 6:35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt,
zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Joh 7:37 En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.
Mat 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik
zal u rust geven.
Joh 6:37 Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
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Nederlands Bijbelstudie College
Wij zijn gelovigen. Maar wat geloven wij eigenlijk? En waarom? Hoeveel –
uiteraard bijbelse – argumenten, hoeveel schriftplaatsen hebben wij eigenlijk? En hoe sterk zijn die argumenten? Hoe smal of hoe breed is het fundament van onze leerstellige bouwsels?
De spreekwoordelijke uitdrukking "Elke ketter heeft zijn letter" stelt vast dat
soms de meest gecompliceerde leringen gebouwd worden op slechts een enkel woord of een bijbeltekst, die voor dat doel dan ook nog dikwijls uit zijn
verband wordt gerukt. En dus weten sceptische gelovigen en ongelovigen ons
te vertellen dat je "met de Bijbel alle kanten op" kunt. Op deze wijze worden
omgekeerde pyramides gebouwd. Reusachtige, maar niettemin uiterst wankele constructies op veel te smalle basis: indrukwekkende theorie en theologie met nauwelijks enige bijbelse grondslag! En andersom! Veel bijbelse waarheden vinden dikwijls weinig geloof. Niet omdat de schriftuurlijke grondslag
zo smal is, integendeel, maar omdat ze "naar de mens" zo onwaarschijnlijk
lijken! En te eenvoudig, te simpel van constructie.
Op onze "College-dagen" houden wij ons daarom speciaal bezig met de fundamenten van ons geloof. Elke dag is gewijd aan één specifiek bijbels onderwerp,
dat dan compact, structureel, schematisch, zo volledig mogelijk en in hoog tempo zal worden besproken. De colleges zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen
die - op wat voor wijze dan ook – zelf met het Woord dienen. "Evangelisten en
herders en leraars" dus, die uiteraard een goed leerstellig inzicht en overzicht
niet kunnen ontberen. Maar ook voor iemand die bij wijze van spreken "van niets
weet", maar van goede wil is, zijn deze dagen een uitstekende gelegenheid om
snel en degelijk ingeleid te worden in "de veelkleurige wijsheid Gods".
De colleges worden gegeven, in Christen Ontmoetingscentrum "Petra",
Burg. Praamsmalaan 18 A te Bolsward.

Onderwerp 13 oktober: Het Koninkrijk
Dagindeling:
10:00 uur
11:00 uur
11:30 uur
12:30 uur
13:30 uur
14:30 uur
15:00 uur
16:00 uur

1e College
pauze
2e College
Middagpauze
3e College
pauze
4e College
einde

Voor koffie, thee en soep zal worden
gezorgd. Eventueel dus zelf brood
meebrengen. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij:
Br. Klaas Boersma,
Pater Schuurmanstraat 6,
8701 CX te Bolsward.
Telefoon 0515-573468.
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 3 mei,
19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,
Bijbelse Bedelingen
APELDOORN zondag 30 sep,
10:30 uur, P. Saenredamstr. 15
BEVERWIJK zondag 24 jun,
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 20 mei, 17 jun, 15
jul, 9 sep, 10:00 uur;
Brief aan de Romeinen
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
BOLSWARD zaterdag 13 oktober,
10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College
onderwerp 13 oktober:
Het Koninkrijk
DRACHTEN donderdag 10/24 mei,
20:00 uur; Rode Kruis gebouw, De
Geeuw 31
"Opdat vervuld worde..."
DRACHTEN zondag 14 okt,
10:00 uur, Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EINDHOVEN woensdag 2/16 mei,
20:00 uur; C.Huygens College,
Strausslaan 1

EMMEN maandag 7/21 mei, 19:30
uur; Ichthuskerk, Walstraat 21
Het boek Handelingen
't HARDE zaterdag 12 mei, 15 sep,
10:00 uur;
't Poshuis, Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
onderwerp 12 mei:
Schandelijke bedekselen
LEERDAM zondag 6 mei, 3 jun, 1
jul, 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,
Brief aan de Romeinen
LINSCHOTEN maandag 14 mei,
20:00 uur; "De Vaart",
J. Barneveldstraat 24,
Het boek Handelingen
OLDEBROEK dinsdag 1/15 mei,
20:00 uur; Stationsweg 43
De brief aan de Filippenzen
OLDEBROEK zondag 6 mei, 1 jul,
23 sep, 17:30 uur;
L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
RIDDERKERK zondag 13 mei, 25
nov, 10:00 uur, "De Bron",
Mauritsweg 1 (Rijsoord)
URK dinsdag 8/22 mei, 20:00 uur;
Eurozalm,
Rode Kruisgebouw, Wijk8-2
URK zondag 10 jun, 16 sep,
10:00 uur; Rode Kruisgebouw,
Wijk8-2
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Geliefde lezer,
Onlangs las ik de officiële samenvatting van de resultaten van het tienjaarlijkse onderzoek ‘God in Nederland’, dat op initiatief van het RKK
tv-programma Kruispunt is gedaan
onder 1132 Nederlanders, en onderwerp was van een symposium en een
tv-uitzending. Nee, het bleek niet de
aankondiging van een staatsbezoek
aan ons land van de Allerhoogste,
maar een nieuwe statistiek over de
positie van de (christelijke) religie in
Nederland. Aan het eind van de 7 Aviertjes komen de onderzoekers met
mij tot de conclusie, dat die positie
‘onoverzichtelijk’ is.
Ik had het dus toch goed begrepen.
Religie kent immers per definitie in
geen enkel opzicht overzicht, doorzicht, inzicht of uitzicht. Volgens de
Bijbel is religie slavernij, duisternis, gevangenschap, onprofijtelijk,
zwak, etc.
Geloof is - volgens de Bijbel en van
Dale - een heel ander ding. Maar dat
ontging de 3 onderzoekers en de 1132
onderzochten. Geloof is vertrouwen in
Gods werk en beloften, zoals door Hem
zwart op wit aan ons geopenbaard.
Geloof geeft ons overzicht over verleden, heden en toekomst. Religie zoekt
heil bij de (of een) kerk - geloof verwacht heil van Gods Gezalfde, de Heiland, Jezus Christus.

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 Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar
doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."
In de praktijk wordt dit o.a. gedaan
door het houden van bijbelstudieavonden, tentcampagnes, contactdagen, collegedagen en conferenties,
reizen; 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 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 55 67 669
Rabobank 30 87 47 046
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Bolsward
Giften voor de tentevangelisatie
Rabobank 10 35 81 006
ten name van
NBC Evangelisatie, Bolsward
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