Nederlands Bijbelstudie Circulaire

17e jaargang nummer 2

juli 2007

Alle 13 goed
door Ad Leeuwenhage
Vele gelovigen in Christus, schrikken ervan, dat elke Hebreeuwse
letter, een eigen specifieke getalswaarde heeft. En dat ook via de
bijbelse getallen, ons het 1 en ander wordt verteld.
Maar wij zouden geloven, dat alles wat in de Bijbel staat, een betekenis heeft. Want je kunt niet het ene hoogachten, en daarnaast,
het andere veronachtzamen. Maar onbekend maakt onbemind.
Dat Latijnse letters getalswaarde hebben – Romeinse cijfers vindt men overigens heel gewoon, maar in verband met de Hebreeuwse letters, schijnt dit niet te mogen, en niet te kunnen, hoewel de 70 talen - in verband met Babel - toch echt hun oorsprong
hebben in het Hebreeuws.
Het is werkelijk belangrijk, te weten
dat elke Hebreeuwse letter een eigen
getalswaarde heeft, en dat ook woorden, of begrippen, een totale getalswaarde hebben, door de Hebreeuwse letters van die woorden, of van een
reeks woorden, op te tellen tot 1 getal. Via de getallen in de Bijbel worden ons dus bijbelse waarheden bekend gemaakt of op zijn minst geillustreerd. En wanneer wij ze niet
veronachtzamen, zullen de getallen

die binnen een bijbelse geschiedenis
worden genoemd, ons inzicht alleen
maar verrijken.
Deze toelichting, is eigenlijk niet eens
noodzakelijk. Want het Hebreeuwse
woord rps = Sefer, zegt ons eigenlijk
al genoeg. Sefer betekent: schrift,
boek, schrijven, schrijver, schriftgeleerde, vertellen; maar sefer betekent
ook: cijfer, tellen, getal.
De HEERE vertelt ons dus via letters,
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woorden, en getallen, heel Zijn Goddelijk plan. Het lijkt mij dan ook best
aardig, en zelfs nuttig, om over de betekenis en inhoud van de getallen
130, 13, en 1, een korte verklaring te
geven. Uiteraard vanuit de Bijbel,
want die is de enig juiste bron voor de
verklaring van alle bijbelse getallen.
Voorbeeld 1
Een zeer bekend voorbeeld van deze
bijbelse waarheid, uitgedrukt in een
getal, is: "Abraham, uw vader, heeft
met verheuging verlangd, opdat hij
Mijn dag zien zou; en hij heeft hem
gezien, en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog
geen 50 jaren, en hebt Gij Abraham
gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik." Joh.8:56-58
De HEERE Jezus zegt dat Abraham
een ontmoeting had met de HEERE,
en zich toen al heeft verheugd en in
sterk verlangen heeft uitgezien naar
die blijde dag, wanneer Abraham zijn
Verlosser aanschouwen mag. Want
in de nieuwe schepping zal Christus
aan hem verschijnen.
En de Joden zeiden: Hoe kunt U
Abraham in het verleden hebben gezien? U bent toch zeker niet de HEERE, namelijk de Ik Ben? U zult Abraham pas zien op de Jongste Dag; U
zult pas deel hebben aan de nieuwe
schepping, als U 50 bent. U zult
Abraham pas zien in de nieuwe
schepping, namelijk als U de volheid
van 7 x 7 = 49 achter U hebt; als U
de volheid van de 7 dagen van deze

wereld, achter U hebt, en U dus in
het 50e jaar (= type van de nieuwe
schepping) bent aangekomen.
Maar de HEERE Jezus zegt: "Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Eer Abraham was, Ik Ben." Voordat Abraham
er was, was Ik er al, en Abraham heeft
Mij ontmoet als Jehovah, en hij heeft
zich - in tegenstelling tot u - wèl in
Mijn dag verheugd.
En op dat Woord, wilden zij de HEERE Jezus stenigen. De Schriftgeleerden, wisten wel wat de inhoud van
het getal 50 moest voorstellen; en zeker de HEERE Jezus weet wat de betekenis is van het getal 50.
Maar hoewel vele 50-jarige christenen een pop van Abraham of Sarah
in hun tuin zetten, weten zij absoluut
de overdrachtelijke betekenis hier
niet meer van. En 50-jarige ongelovigen zullen Abraham helemaal niet
zien. Of hooguit nog een glimp van
hem opvangen voordat zij door blijvend ongeloof verloren zullen gaan.
Voorbeeld 2
Elk getal in de Bijbel, heeft dus een
betekenis, en ook de totale getalswaarde van een woord of een reeks
van woorden. Zoals:
Getalswaarde van: "Boom des levens" = myyjh xu = 233; "Boom van
kennis van goed en kwaad = urw bwf
tudh xu = 932. Deze getallen (233
en 932) verhouden zich als 1 tot 4.
Zoals Gods (= 1) handelen tegenover
de werken van de schepping (= 4).
Zoals Gods hand, namelijk Gods Ge-
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nade, tegenover de werken van wet,
vlees, en dood.
Voorbeeld 3
Of: De totale getalswaarde van Egypte en die van Kanaan, is een verhouding van 2 tot 1. De 1-heid in het land
van God staat tegenover het dualisme
van deze wereld. Egypte = myrxm =
40+10+200+90+40 = 380; Kanaän =
nunk = 50+70+50+20 = 190
Liefde en Verbondenheid
Maar nu naar ons onderwerp. U weet
dat verbinding, verbintenis en verbondenheid, van doen hebben met gemeenschap, en met 1-wording of met
1-zijn, op grond van liefde, en liefhebben. En u weet dat al deze begrippen,
min of meer synoniem zijn aan elkaar.
In de Bijbel, worden deze begrippen
ook weergegeven via getallen. Zo
wordt verbinding, verbintenis, en
verbondenheid, weergegeven via het
getal 130; gemeenschap, 1-wording,
en 1-zijn, weergegeven via het getal
1, en 13; maar ook liefhebben, en liefde, worden weergegeven via het getal 1, en 13.
Zoals alle getallen, of samenstellingen van getallen een betekenis hebben, zo hebben dus ook de getallen
130, 13 en 1 een betekenis.
130 spreekt over Verbinding, Verbintenis, Verbondenheid, Gemeenschap.
13 spreekt over Liefde, en over 1-zijn,
of 1-wording.
Liefde (= 13) in gemeenschap met (=
x) het Woord (= 10), brengt Verbinding (13 x 10 = 130) tot stand.

Voorbeeld 4
Nadat Kain in Genesis 4 Abel heeft
doodgeslagen, waardoor de gemeenschap met Abel werd verbroken, staat
er: "En Adam leefde 130 jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis,
naar zijn evenbeeld, en noemde zijn
naam Seth. En Adams dagen, nadat
hij Seth gewonnen had, zijn geweest
800 jaren; en hij gewon zonen en dochteren." Gen.5:3,4
Door verbondenheid, en door gemeenschap (uitgebeeld in het getal 130),
brengt Adam een Andere Zoon, Ander
Zaad, namelijk Plaatsvervangend Leven voor Abel, voort.
Abel (= ijdel, leeg) is een type van de
HEERE Jezus, Die door het volk werd
gedood, terwijl Seth – opgevat als
plaatsvervanger – een type is van de
verrezen Christus.
Dus: door Verbondenheid en Gemeenschap (uitgebeeld in 130) verschijnt er
nieuw Leven in de plaats van het oude
leven van Abel.
Een toepassing:
Van nature waren wij zaad en erfgenamen van Adam en dus zondaren.
Wij waren dood in zonden en in misdaden Ef. 2:1 en daardoor afgesneden
van de levende God, en wij wandelden
van nature in een leegheid van denken. Maar na de dood van Abel (= de
HEERE Jezus), en door gelovig in verbondenheid, en gemeenschap (= 130)
met de Laatste Adam, de HEERE Jezus, te komen, is er Ander Zaad, is er
plaatsvervangend Leven, namelijk
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het Leven van Christus, dat in ons zou
geopenbaard worden. En ons ijdel en
van nature leeg bestaan, heeft dan
werkelijk inhoud gekregen. Wij hebben nu een schat in aarden vaten,
2Kor.4:7
namelijk Christus in u, de Hoop
der Heerlijkheid. Kol.1:27
Na de komst van de Plaatsvervanger,
leeft Adam nog 800 jaar. Gen.5:4
Door gemeenschap (= x) met Christus
(= 8) zijn wij Zijn koninkrijk (= 100)
ingegaan, en heeft de Laatste Adam,
vele zonen en dochteren verwekt.
Door gemeenschap met Hem zullen
wij het Beeld van Gods Zoon, Gelijkvormig worden.
Voorbeeld 5
Hier vinden we ook het getal 130,
maar nu op zeer verborgen wijze, namelijk in een droom.
Omdat Jakob via een list het eerstgeboorterecht heeft verkregen, moet
hij vluchten voor zijn broeder Ezau,
en daardoor heeft Jakob alle bezittingen en erfenissen achter zich moeten
laten. Gen.27:41-45
"Jakob dan toog uit van Ber-seba, en
ging naar Haran. En hij geraakte op
een plaats, waar hij vernachtte; want
de zon was ondergegaan; en hij nam
van de stenen dier plaats, en maakte
zijn hoofdpeluw, en legde zich te slapen te dierzelver plaats. En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op
de aarde, welker opperste aan de hemel raakte; en ziet, de engelen Gods
klommen daarbij op en neder. En ziet,
de HEERE stond op dezelve." Gen.28:10-17

En na de droom richt Jakob zich op (=
type van opstanding uit de dood), en
richt deze Steen op, en zalft hem.
Gen.28:18,19
En Jakob zegt dat hetgeen hij
gezien heeft, de hoogste toepassing is
van Bethel, want hij heeft op verborgen wijze het Huis Gods, en de Poort
des Hemels gezien. Dit Huis Gods,
deze Poort des Hemels, is profetisch
een type van de Gemeente, het
Lichaam van Christus. Jakob ziet dit
in een droom, namelijk op een verborgen, profetische, typologische wijze.
Maar eerst weer even terug: Jakob
heeft zijn verbondenheid met thuis,
en daarmee zijn beloofde erfenis, achter zich moeten laten, want hij is op
de vlucht voor Ezau, de natuurlijke
eerstgeborene.
Toch noemt de Bijbel nog een andere
reden, waarom Jakob zijn verbondenheid met thuis, en daarmee zijn erfenis,
achter zich heeft moeten laten. Jakob,
als type van het volk Israël, heeft namelijk door ongeloof, een "omweg" van
2 dagen moeten maken (zegt Jozua),
want: Luz (= zwl) – de oorspronkelijke
naam van deze plaats die later Bethel
wordt genoemd – Gen.28:19 betekent: een
lus, een omweg, verwisseling. Het is
bovendien verwant aan "vernachten" (
= nwl ) dat ook met "murmureren" wordt
vertaald. Joz.3:1,4; Joz.4:3,18 Jakob (= het natuurlijke Israël) heeft vanwege murmurering en ongeloof, een omweg en verwisseling moeten maken. En tijdens die
omweg en verwisseling ziet Jakob op
verborgen, profetische, typologische
wijze, dat eerst een ander volk, de hemelse zegeningen en eerstgeboorte-
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recht heeft ontvangen, ten behoeve van
de hemel. De Gemeente, het Lichaam
van Christus, heeft op grond van geloof,
het hoogste eerstgeboorterecht ontvangen in de hemel. Op verborgen wijze (=
via een droom), openbaart de HEERE
aan Jakob, wat Hij gedurende de verbroken verbondenheid met Jakob, vanwege de murmurering, omweg en verwisseling van Jakob, eerst zal doen ten
behoeve van de Gemeente, het Lichaam
van Christus.
En nadat Jakob dit op verborgen wijze heeft gezien, zegt de HEERE tot
hem, dat, hoe zijn geschiedenis en die
van het natuurlijke volk Israël in de
heilsgeschiedenis ook zou verlopen,
de HEERE zal Zijn verbond en Zijn beloften en Zijn verbondenheid niet verbreken, want de HEERE zal Zijn beloften aan Abraham en Izaak en Jakob
vervullen, als Jakob ook in geloof eens
zal opstaan.
Maar niet voordat eerst deze ladder
zal verschijnen, waar Engelen Gods
zullen opklimmen, en daarna ten behoeve van Jakob, in de toekomst zullen nederdalen.
De verbinding, verbondenheid en gemeenschap, die er is tussen hemel en
harde, is alleen te zien, wanneer men
in geloof zijn ogen sluit voor de dingen die der wereld zijn. En wordt uitgebeeld door deze ladder.
Ladder = Salem = mls = 40+30+60 =
130 = de Mannelijke Rots, in de Vorm
van deze ladder, want de vrouwelijke
vorm van de Rots, is Selah = hls , beide afgeleid van het woord Lls = opstaan, opgaan, verhogen.

Deze Ladder is een type van de opgestane en verhoogde HEERE Jezus
Christus, Die door God gesteld is tot
Verbinding, en tot Middelaar tussen
hemel en aarde, tussen God en
mensen.1Tim. 2:5
Deze Ladder is een type van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond,
naar de ordening van Melchizedek.
Deze Ladder is Christus, in Wie de
Engelen Gods (= type van de Gemeente) nu reeds verbonden zijn, en in
Hem gemeenschap hebben, en door
Wie zij opklimmen ( = hlu = Opstijgen als een brandoffer ) en nederdalen ( = dry = straks zullen wederkomen met Christus).
Dat deze ladder, een type is van de
verhoogde en verheerlijkte Christus,
wordt in het Nieuwe Testament bevestigd door de HEERE Jezus Christus
Zelf. Want voordat in Joh.2 de toekomstige wedergeboorte van Israël
wordt uitgebeeld door de verandering
van het water in de vaten in wijn, zegt
het laatste vers van hoofdstuk 1: "En
Hij zeide tot hen: Voorwaar voorwaar
zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij de
Hemel zien geopend, en de engelen
Gods opklimmende en nederdalende
op den Zoon des Mensen." Joh. 1:52
Christus, De HEERE, is deze Ladder,
waarop de engelen Gods opklimmen
en nederdalen. Gen.28:13
En wanneer de Engelen Gods - d.i. de
Gemeente - zullen zijn opgeklommen, zullen zij ook, met Hem, straks
nederdalen. En dit is de garantie, dat
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ook Jakob (het volk Israël), dan de
door God beloofde aardse erfenis en
zegeningen in ontvangst zal mogen
nemen.
Een toepassing:
Via deze ladder (= 130), wordt Jakob
(maar elke gelovige) in welke moeilijke omstandigheid hij of zij zich
ook bevindt, door de HEERE getroost.
Hoewel je met stoffelijke ogen niet
kunt zien, zal je met de ogen des geloofs deze door God gestelde Ladder,
zien. Je ogen des geloofs zullen geopend zijn, wanneer je zoals Jakob, je
hoofd legt (namelijk je gedachten
richt) op de Gezalfde Steenrots, op
Christus, uw Steenrots, 1Kor.10:4 met
Wie je dan innig verbonden bent, en
met Hem gemeenschap hebt.
Deze Steen (= nba= Eben = samentrekking van Vader en Zoon) is tot
Hoofdkussen. Je gedachten gaan uit
naar het getuigenis van de Vader, namelijk naar Zijn Zoon. En dan zal je
deze Ladder, namelijk Christus zien,
Die gesteld is tussen hemel en aarde,
waarin God Zijn verbondenheid, Zijn
gemeenschap, en Zijn liefde openbaart, aan een ieder, die in de Zoon
van God gelooft.
Na deze droom, richt Jakob zich op (=
opstanding uit de dood) en zalft deze
opgerichte en verhoogde Steen. Dan
is de HEERE Jezus Christus, wanneer
Hij met de Engelen Gods in de toekomst zal nederdalen op aarde, ook
voor Jakob, en dus ook voor het volk
Israël, de Gezalfde, de Messias, de
Christus. Jakob zal dan zeggen, dat

de Gemeente het Huis Gods en de
Poort Gods is. De poort spreekt over
het ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. De Gemeente is als volkvergadering door God geroepen tot heerschappij.
Voorbeeld 6
Jakob verschijnt voor het aangezicht
van Farao, omdat hij inmiddels weet,
dat zijn zoon Jozef leeft.
Farao, is hier een type van de Levende God, Die Jozef uitermate heeftverhoogd.
"En Farao zeide tot Jakob: Hoe velen
zijn de dagen der jaren uws levens!
En Jakob zeide tot Farao: De dagen
der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad
zijn de dagen der jaren mijns levens
geweest, en hebben niet bereikt de
dagen van de jaren des levens mijner
vaderen, in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jakob zegende
(= krb = knielde voor) Farao, en ging
uit van Farao’s aangezicht. En Jozef
bestelde voor Jakob en zijn broederen woningen, en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste
van het land, in het land Rameses,
gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader, en zijn
broeders, en het ganse huis zijns vaders, met brood ( = Brood des Levens
= Woord Gods), tot den mond der kinderkens toe. Gen.47:8-12
Rameses betekent Zoon van de Zon.
Het land Rameses is dus een hemels
land, dat de Zoon van de Zon ( = type
van God) toebehoort. Zo woont de Ge-
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meente reeds nu in dat hemelse land,
maar straks zal ook het volk Israël in
hun door God gegeven land wonen.
"In het huis Mijns Vaders zijn vele
woningen; anderszins zo zou Ik het
u gezegd hebben; Ik ga heen om u
plaats te bereiden. En zo wanneer Ik
heen zal gegaan zijn, en u plaats zal
bereid hebben, zo kome Ik weder en
zal u (= Mijn broederen) tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar
Ik ben." Joh.14:2,3
Nadat de broeders van Jozef, de 17jarige Jozef eerst verworpen hadden
en hun verbintenis met hem hadden
verbroken, zegt Jakob: Na zovele jaren gescheiden en vervreemd te zijn
geweest van het leven van Jozef, leef
ik nu eindelijk weer in gemeenschap
en in verbondenheid met Jozef, want
ik ben nu 130.
Jakob, als type van het Volk Israël,
zal in de nabije toekomst zeggen: Bij
130 (of bij 13) is er eindelijk een omkering en verwisseling gekomen in
mijn leven. Ik leef weer in gemeenschap, en in verbondenheid, en in liefde, met Jozef. Nadat ik ben wedergeboren, door geloof in de Zoon van Jozef, hebben ook ik en mijn kinderen,
weer deel gekregen aan het Brood des
Levens.
"En Jakob leefde in het land van
Egypte, 17 jaar, zodat de dagen van
Jakob, de jaren zijns levens, geweest
zijn 147 jaren. Gen.47:28
En Jakob zegt hiermee: Zolang ik in
deze Wereld ben (namelijk nog 17
jaar), leef ik alleen nog in gemeen-

schap en in verbondenheid en in liefde met het Brood met het Woord, namelijk met het Opstandingsleven van
Jozef. Namelijk met het Opstandingsleven (= 17) van de Zoon van Jozef, Gods Geliefde Zoon, de HEERE Jezus Christus. Want de HEERE Jezus
Christus stond op uit de dood, op de
17e van de 1e maand.
Een toepassing:
Nadat wij in geloof voor de levende
God verschijnen, omdat wij kinderen
Gods zijn geworden door wedergeboorte, leven wij nu in gemeenschap
en in verbondenheid en in liefde, en
in 1-heid met de Zoon van Jozef, de
HEERE Jezus Christus. Het gaat er
daarbij om, dat wij in de praktijk van
ons leven Christus leren kennen en de
Kracht van ZijnOpstanding. Fil. 3:10
Want bij 130, of 13, heeft er in ons leven, een grote omkeer en verwisseling
plaatsgevonden. "Welk een omkeer
heeft God in ons leven gebracht, sinds
Christus nu woont in ons hart."
Want bij 130, of 13, zijn we een kind
van God geworden;
Bij 130, of 13, zijn wij in gemeenschap
gebracht met de Levende God;
Bij 130, of 13, zijn wij 1 gemaakt in
Christus, door de Liefde Gods, die ons
geopenbaard is geworden in, en door,
de Zoon.
Voorbeeld 7
En de HEERE zeide tot Mozes: Elke
overste zal, een iegelijk op zijn dag,
zijn offerande offeren, ter inwijding
des altaars. Die nu op den eersten dag
zijn offerande offerde, was Nahesson,
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de zoon van Amminadab, voor den
Stam van Juda. En zijn (spijs) offerande was (op) 1 zilveren schotel, welks
gewicht is 130 (sikkelen). Num.7:11-13
En ook de andere stammen van Israël, zouden de HEERE, dezelfde offerande aanbieden op 1 zilveren schaal,
welks gewicht is 130. Zie de volgende
verzen.
Het gewicht, en dus de waarde, van
deze zilveren schaal is 130. Deze
schaal der verlossing brengt 130, namelijk verbinding, liefde, gemeenschap, 1-heid, en 1-wording tot stand.
Schaal = qrzm = Mezaraq = wegens
overvloed plengen, sprenkelen, uitstrooien.
Deze Schaal, geeft Zichzelf overvloedig, ten behoeve van deze offerande
aan God. Joh.13; Ef. 5:25; Heb.
Deze Schaal brengt de offeraar en zijn
offerande, in gemeenschap met God.
Deze Schaal is dus de verbinding en
de Middelaar, tussen God en de offeraar.
Deze Schaal sprenkelt Zijn Bloed, als
Levende Weg, tot in het Binnenst
Heiligdom. Heb.10:19, 20
Deze Schaal is een type van Christus,
de Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade.
En deze offerande, is een praktisch
leven, dat zich wijdt aan de dienst aan
God. Zie Rom.12:1, 2: wij stellen onze
lichamen aan God ter beschikking.
Zilver = psk = Spreekt over losprijs,
verlossing, en over begerig zijn naar.
Zo zijn wij begerig naar de verlossing

van onze oude mens, en naar het aandoen van de nieuwe mens, en dit
wordt voorgesteld door deze zilveren
schaal. Onze offerande tot God kunnen wij Hem alleen aanbieden, in
deze zilveren schaal. Onze verbinding (= 130) met de levende God is
alleen mogelijk door innige verbondenheid (= 130) met deze zilveren
schaal, die de waarde en het gewicht
heeft van 130.
Heel het volk Israël (maar daarmee
elk mens) kan alleen in verbondenheid en gemeenschap komen met God
Die liefde is, wanneer de mens zijn offerande, namelijk zichzelf, aan God
heeft overgegeven in deze zilveren
schaal; wanneer zijn leven is gefundeerd op de verlossing die in Christus
Jezus is. Rom. 3:24
Verbintenis en gemeenschap is er alleen door het gewicht en de waarde
van deze Zilveren Schaal, die een type
is van de HEERE Jezus Christus als
Hogepriester, in Wie wij ons offer,
namelijk onszelf, kunnen, en mogen,
en zouden offeren aan God.
Voorbeeld 8
Oog; Bron; Put; Fontein = nyu =
50+10+70 = 130. Een bron belooft leven, eeuwig leven. God, de Bron van
alle leven, zoekt gemeenschap, door
Zijn Woord - Zijn Water, Zijn leven te geven aan Zijn schepselen; aan een
ieder die van Hem wil drinken. Joh. 7:37
Het geestelijke, het inwendige, zoekt
verbinding en gemeenschap met het
uitwendige. De mens doet dit ook, via
zijn oog. Het oog is immers de spie-
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gel van de ziel. Een (informatie)bron,
is wat verbinding maakt, vanuit het
heden naar het verleden. Of vanuit
het verleden, via het heden, naar de
toekomst.
Een toepassing:
De Bron van alle leven is Christus,
Die verleden en heden kent, en Die de
toekomst is. "Christus, in Wie al de
schatten der Wijsheid en der Kennis,
verborgen zijn." Kol. 2:3
En van Hem, Die de Bron is van alle
leven, zouden wij drinken, opdat er
verbinding, liefde, 1-wording, en gemeenschap met Hem, en in Hem, en
door Hem, zou plaatsvinden.
Voorbeeld 9
Sinai = ynys = 10+50+10+60 = 130 = de
plaats waar Jahweh een verbintenis
aanging met het volk Israël. De HEERE sloot daar het huwelijksverbond
met Israël: zij werden daar Man en
vrouw. Jer. 31:31 e.v.
Een toepassing:
Op grond van geloof, overgave, en
trouw, komt liefde en 1-wording (= 13)
tot stand. Door verbondenheid (= 130)
komt gemeenschapschap en liefde (=
13) tot stand.
Nog enkele woorden, die verband houden met het tot stand komen van verbinding:
Geluid; roepen; stem = lq = 30+100
= 130; God roept ons tot Zich.
Roosteren = ylx = 10+30+90 = 130;
Vaste vorm, vlees, wordt Geest
Hoek = np = 50+80 = 130; Twee zijden

verbinden zich.
Drankoffer = ksn = 20+60+50 = 130;
Plengen, uitgieten, ten behoeve van
een ander.
Voorbeeld 10
"Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is
enig HEERE!" Deut.6:4
De HEERE uw God is 1 = Echad = dja
= 4+8+1 =13
Het hoofdtelwoord "één" en het begrip
"liefde" worden uitgebeeld in een getal, dat overeenkomt met 130, namelijk het getal 13.
De natuurlijke mens is in zichzelf verdeeld, maar de levende God is in Zichzelf Eén. Hij is 1 in Zijn Wezen,
Woord, en Werken, Hij is de Onvergankelijke, en Onveranderlijke God.
De Zoon van Jozef, namelijk de HEERE Jezus, is volgens Mat.1:16 en 17
de 13de. En Hij zegt dat Hij 1 is met
God de Vader, en dat wij in Hem 1
zijn. En dat wij daarom ook 1 zijn met
God de Vader. En ditzelfde wordt ons
geleerd door de 13de apostel, namelijk
de apostel Paulus.
Voorbeeld 11
En dan nog even teruggrijpend naar
het getal 130: het is 5 x 26. En 26 is
de getalswaarde van de naam Jahweh, nl. hwhy = 5+6+5+10 = 26. Jahweh of Jehovah = is dus 2 x 13.
De 5 staat voor onzienlijke, verborgen, geestelijke dingen, en spreekt
over de genade Gods; de genadige
hand, Die God in Zijn geliefde Zoon
uitstrekt naar elke zondaar.
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Een toepassing:
Er komt verbondenheid, gemeenschap, liefde en 1-wording met de levende God tot stand, wanneer de
mens de in genade uitgestoken hand
van Jahweh vastgrijpt.
En om nog even in te gaan op de Naam
van Jehovah; Je zou kunnen zeggen,
dat in Zijn Naam, sprake is van een
dubbele liefde. "God bevestigde eertijds Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog
zondaars waren." Rom.5:8
Maar na de opstanding bevestigt God
Zijn liefde opnieuw, maar nu jegens ons,
die geloven, dat Christus Zichzelf voor
de Gemeente heeft overgegeven, nu wij
kinderen Gods zijn geworden. Efez.5:26
Ook wordt ons nog op andere wijze de
Naam van Jehovah geopenbaard via
de totale getalswaarde van het cijfer
1, de letter a = 10+6+10 = 26. En
daarin blijkt dat ook in die letter of
cijfer de Naam van Jehovah gedeeld
is. De hemelse, en de aardse kant van
het Woord (= 10), Dat de Zoon des
Mensen (= 6) is.
Voorbeeld 12
Liefhebben, liefde = hbha = Ahavah = 5+2+5+1 = 13. Liefde is de
drang naar 1-heid. Liefde is de
kracht tot levende, bewegende gemeenschap. Als je iemand liefhebt en
een verbintenis met die iemand wilt,
dan zal je bereid moeten zijn om te
investeren, omdat je dan de meeste
kans hebt dat jouw liefde eens zal
worden beantwoord. Je moet bereid

zijn om jouw liefde te willen investeren in die ander. Ook al zou de kans
kunnen bestaan, dat jouw hart daardoor gekwetst en verwond zal raken.
Ongeluk?
Velen beschouwen 13 als een ongeluksgetal. Maar volgens de Bijbel is
het getal 13 het omwentelingsgetal.
In verband met een 13 gebeurt er namelijk iets totaal anders dan mocht
worden verwacht. En als door die verandering het leven en de levensverwachting omver gegooid wordt, vindt
men dit zeer beangstigend. Men beschouwt deze verandering of omwenteling dan ook als ongeluk.
Maar een 13 behoort een ommekeer
te brengen in uw en mijn leven. Liefde voor een ander zal ook een ommekeer brengen in uw en mijn leven. En
God Die Liefde is, wil door Zijn liefde
een ommekeer brengen in uw en mijn
leven. Als u voor deze 13 kiest, dan zal
dit u alle geluk van de wereld brengen. Want deze 13 zal u dan uit genade Zijn eeuwig en onvergankelijk leven schenken. Er zal dan een eeuwige verbondenheid, 1-wording, en gemeenschap plaatsvinden. Want ware
gemeenschap is er alleen in God, Die
liefde is.
En God, Die liefde is, heeft dan ook
Zijn ware en volmaakte liefde (= 13)
aan u en mij geopenbaard in de HEERE Jezus Christus, aan het kruis van
Golgotha.
De HEERE Jezus Christus is de Geliefde, en Hij wil gemeenschap met u en
mij. Hij heeft dan ook Zijn Liefdes-
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brief naar ons toegestuurd. En Hij
openbaart Zich aan u en mij door Zijn
Woord, en door Zijn Geest. Wij zouden
ons voor Zijn Liefdewoord buigen, en
ons laten leiden door Zijn Geest. Want
onze verbondenheid en gemeenschap,
en 1-wording met God, is alleen mogelijk door geloof in de opgestane en
verheerlijkte HEERE Jezus Christus,
Die liefde is.
Voorbeeld 13
Liefde en liefhebben, namelijk deze
13e, zal als het goed is, een ommekeer
in ons leven teweeg brengen.
In de Bijbel vinden we dan ook een geweldig hoofdstuk, waarin de ware liefde wordt beschreven. Namelijk die
waar elk mens eigenlijk naar hunkert; het sterke verlangen om door iemand bemind en geliefd te worden.
En elk mens weet ook, dat ware en
volmaakte liefde, ergens moet zijn.
Maar tevens weet men ook, dat deze
ware en volmaakte liefde toch niet op
aarde wordt gevonden.

De Liefde is niet opgeblazen = doet
zich niet groter voor.
De Liefde handelt niet ongeschiktelijk
= positief, en tot opbouw van de ander.
De Liefde zoekt zich zelf niet = Zoekt
geen zelfverheerlijking, maar zoekt
het geluk en welzijn van de ander.
De Liefde wordt niet verbitterd = niet
geërgerd of geirriteerd.
De Liefde denkt geen kwaad = denkt
niet vanuit het negatieve, en zij rekent het kwade ook niet aan.
De Liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid = schept geen vreugde
in ongeloof en ontrouw.
De Liefde verblijdt zich in de Waarheid = verblijdt zich in het Woord van
God.
De Liefde bedekt alle dingen = vergeeft en verdraagt alles.
De Liefde gelooft alle dingen = vertrouwt alles en is trouw in alles.
De Liefde hoopt alle dingen = ziet
naar de toekomst, en graaft niet in het
verleden.
De Liefde verdraagt alle dingen = de
draagkracht van Liefde is overweldigend.

In 1Kor.13 word gesproken over de
liefde (liefhebben, met getalswaarde
13). En het lijkt mij geen toeval, dat
dit hoofdstuk, dat spreekt over de
ware en volmaakte liefde, bestaat uit
13 verzen. Wij lezen:

En de climax is te vinden in het 13e
vers:
De Liefde vergaat nimmermeer = zal
nooit uitvallen, vervallen, of eindigen.

De Liefde is lankmoedig = verdraagzaam, geduldig, vergevingsgezind.
De Liefde is goedertieren = genadig.
De Liefde is niet afgunstig = niet jaloers, en niet haatdragend.
De Liefde handelt niet lichtvaardig =
niet oppervlakkig, en gekunsteld.

"Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede
Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij
dood waren door de misdaden, heeft
ons levend gemaakt met Christus; en
alleen uit Genade (en dus uit een onverdiende gunst) zijt gij zalig gewor-
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den. En Hij heeft ons mede opgewekt,
en heeft ons mede gezet in den Hemel
in Christus Jezus." Ef. 2:4-6
"God is Liefde. En hierin is de Liefde
Gods jegens ons geopenbaard, dat
God Zijn Eniggeboren Zoon gezonden
heeft in de wereld, opdat wij zouden
leven door Hem. Hierin is de Liefde,
niet dat wij God liefgehad hebben,
maar dat Hij ons lief heeft gehad, en
Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden." 1Joh. 4:8b-10
En ook onze verbondenheid en gemeenschap op aards niveau, zoals die
er is tussen man en vrouw, is alleen
blijvend, wanneer wij in de praktijk
van ons leven, in verbondenheid, en
in gemeenschap leven met de HEERE
Jezus Christus, Die 1 is, en Die Liefde is, en Die ons Leven is. Want alleen
in Hem, kunnen wij elkander dragen
en verdragen en vergeven, zoals
Christus ons draagt en vergeven
heeft; Kol. 3:13 en kunnen wij elkander
liefhebben, omdat de Liefde Gods in
onze harten is uitgestort. Rom. 5:5
En de liefde Gods, heeft naar het voorbeeld van de HEERE Jezus Christus,
dan ook een praktische uitwerking in
onze dienst aan elkander, zodat wij
ongevraagd elkander de zonden vergeven, en niet meer toerekenen. Joh.13

Nog enkele opvallende dingen in verband met het getal 13:
Izaak = 100+8+10+90 = 208 = 6 x 13
Jakob = 2+100+70+10 = 182 = 14 x 13
Jozef = 80+60+6+10 = 156 = 12 x 13
Adonai = 10+50+4+1 = 65 = 5 x 13
Jehovah = 5+6+5+10 = 26 = 2 x 13
Je zou kunnen zeggen: In hun leven,
stond de liefde voor het Woord van
God centraal. Maar daarmee ook de
noodzaak van de omwenteling, namelijk hun wedergeboorte.
Denk daarbij aan Ismaël, die als type
van het natuurlijke volk Israël op 13jarige leeftijd moest worden besneden, Gen. 17:25 opdat Izaak, het ware
Zaad van Abraham – als type van het
Leven van Christus, zou kunnen worden geopenbaard.
Maar denk daarbij vooral aan de HEERE Jezus: In de laatste rij van 14 geslachten, is de HEERE Jezus, de 13e.
Mat.1:16,17
En na 12, in het 13e jaar, is
de HEERE Jezus te vinden in de dingen Zijns Vaders. Luk. 2:42 e.v.
En ik wil afsluiten met de bede uit
2Korinthe, het 13de hoofdstuk en het
13de vers, waarin de getallen 130, 13
en 1 verenigd zijn: "De Genade van
den HEERE Jezus Christus, en de Liefde van God, en de Gemeenschap des
Heiligen Geestes, zij met u allen."
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Gods Alpenland
Ds. C. J. Hoekendijk ca. 1935
Zoals men iemand, die een bezoek brengt in onze tuin, weleens
een bloem aanbiedt als bewijs van sympathie, zo biedt schrijver
dezes de reiziger naar de eeuwigheid dit boekje aan tot een bemoediging op de levensreis. De weg wordt voor velen heel moeilijk en sommigen dreigen moedeloos te worden en zetten zich maar
aan de kant van de weg neer. Tot hen wil dit boekje spreken van
de levende hoop op wonderbare beloften, ons gegeven door een
God, Die niet liegen kan. Heft uwe hoofden op, ginds ligt een bergland van wonderbare schoonheid. Dat zijn Gods alpen en daarheen zijn wij op reis. Enkele van de uitstekende toppen hebben
wij u in dit boekje genoemd, doch hoe dichter gij nader komt, des
te meer toppen zult gij gewaar worden.
Laat u door dit boekje zegenen en brengt het ook bij anderen, opdat niemand in het laagland achterblijve. God zegene u.
"Geloofd zij de God en Vader van onze
Heere Jezus Christus, Die naar Zijn
grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door
de opstanding van Jezus Christus uit
de doden." 1Pet.1:3
Waar ons in deze tijd zo ontzettend
veel ontvalt, zoveel afbrokkelt en wegdrijft, daar is het zulk een onzegbaar
groot voorrecht te weten, dat wij nog
zoveel bezitten, dat nooit kan vergaan
of wegdrijven of ook maar afbrokkelen – en het zal goed wezen, dat wij
daarvoor een open oog hebben.
Ik bedoel de levende hoop op de heerlijkheid, die ons wacht.

Wij willen eens op die lachende hoop
staren, niet om daardoor blind te worden voor het heden, doch juist om daaruit kracht voor het heden te putten.
Zeker, ik weet wel, dat een mens bij
de toekomst al evenmin leven kan als
bij het verleden, doch ik weet ook, dat
een blik op de lachende toekomst ons
geweldig sterken kan om de misschien moeilijke levensweg te gaan.
Wie van de overwinning zeker is, die
zal ook meer moed tot de strijd hebben.
Wie de bergtop van verre reeds ziet,
zal des te blijmoediger de berghelling
beklimmen.
Wie aan de andere kant het licht ziet
schijnen, zal des te meer vrijmoedig-
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heid hebben om de donkere tunnel in
te gaan.
Zo nu ook gaat de christen gemakkelijker zijn weg, wanneer hij een helder inzicht heeft op de heerlijkheid,
die hem wacht.
Dat gevoelde ook Petrus bij het schrijven van zijn eerste brief. Hij richtte
die aan de kinderen Gods in de verstrooiing. Dezen zullen het niet gemakkelijk hebben gehad en weleens
op het punt hebben gestaan om de
moed te verliezen. Petrus tracht hen
echter een hart onder de riem te steken door hen te wijzen op de levende
hoop, die zij hadden en die hen door
de moeilijkheden kon heen dragen.
Eens was die hoop dood, toen Jezus
aan het kruis het hoofd boog en de
geest gaf en toen moesten zij met de
Emmaüsgangers verklaren: "Wij
hoopten, dat Hij was, Die Israël verlossen zou". "Zij hoopten", doch zij deden het nu niet meer. Hun hoop was
dood, omdat Jezus dood was. Doch
toen Christus opstond uit de dood,
toen herleefde ook de hoop weer. De
opstanding van Christus gaf ook aan
de hoop de onsterfelijkheid. Wie dus
die hoop bezit, behoeft niet te vrezen
vandaag of morgen geroepen te zullen
worden om haar te begraven.
Een levende hoop is dus een hoop, die
nooit meer sterven kan.
Wij zijn dus wedergeboren tot de levende hoop, wij werden door onze wedergeboorte die levende hoop deelachtig.
Welk een geweldige verandering
heeft er plaats, wanneer een mens
wedergeboren wordt. Het is een verandering als van de nacht tot de dag,

als van de dood tot het leven, als van
een kind der wereld tot een kind Gods,
als van een wereldburger tot een hemelburger, als van iemand, die naar
de ondergang ging tot iemand, die
naar de eeuwige heerlijkheid gaat, als
van een bedelaar tot een Koningskind, als van iemand zonder glorie tot
iemand met eeuwige hemelglorie.
Daarom opent de wedergeboorte ook
zulke wondere perspectieven. Niet alleen is dan heel het verleden verzoend
en geworpen in een zee van eeuwige
vergetelheid, niet alleen staat men
dan in het heden in een verzoende verhouding tot God, doch ook de toekomst
komt dan in een goddelijk licht te
staan. Door de wedergeboorte heeft
men niet alleen gebroken met het verleden, doch heeft men van God ook een
verrekijker gekregen om enigszins de
toekomstige heerlijkheid te zien. Het
oude hart, dat aan Christus werd gegeven, was uit de aarde aards, doch het
nieuwe hart, dat men van Christus
heeft ontvangen, is van de Heere uit de
hemel. Bij de wedergeboorte viel een
gordijn voor het verleden, doch werd
ook een gordijn opgehaald, dat iets van
de toekomst onthult.
Zodra een zondaar opstaat van z’n
knieën mag hij het lied aanheffen:
‘k Ben reizend naar die stad,
waar Christus ’t licht zal zijn.
Om eeuwig daar te zijn bij Hem
bevrijd van zorg en pijn.
Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog.
God zelf wist daar de tranen droog.
Geen smart meer daar omhoog.

NBC juli 2007 pagina 14

Nederlands Bijbelstudie Circulaire
Een kind van God is dus een kind der
hoop en omdat die hoop berust op een
God, Die niet liegen kan, is zij ook niet
vaag of onzeker, doch waarachtig en
onwrikbaar.
Petrus ziet de heerlijkheid, die ons
wacht als een erfenis, die in de hemel
bewaard wordt voor ons, terwijl wij op
aarde door de almachtige hand Gods
bewaard worden voor die erfenis. Die
erfenis kan dus niet aan ons ontgaan
en wij kunnen niet aan die erfenis ontglippen.
Zie ik het goed, dan zie ik de toekomstige heerlijkheid van een kind van
God als een hemels Alpenland, dat in
zijn geheel wonderbaar schoon is,
doch waarboven toch weer enkele alpentoppen uitsteken van zeer bijzondere schoonheid.
Op elk van die zeven alpentoppen lees
ik een naam, die in hemels licht
straalt en die te heerlijker glanst
naarmate het op aarde donkerder is.
Komt, laat ons in deze donkere tijd
eens een reisje maken naar dat hemelse Zwitserland en eens van die
heerlijke alpentoppen genieten.
1 Maranatha
Op de eerste alpentop lees ik het wondere en machtige woord "Maranatha"
en dat woord doet mijn hart van onstuimige vreugde heftig kloppen.
Nee, het gaat ons niet om de poorten
van paarlen en om de straten van goud
en om de heerlijkheid des Heeren, doch
het gaat ons om de Heere Zelf. Hij heeft
ons hart in vlam gezet en aan zich verbonden en nu kan niemand en niets

anders dan Hij ook ons hart bevredigen. De wederkomst des Heeren alleen
zal aan ons hart dat schenken, waarnaar ons hart uitziet en reikhalst. Wij
hunkeren Hem tegen en verlustigen er
ons nu reeds in, wat het zal zijn wanneer Hij straks zal komen op de wolken des hemels en wij zien de tekenen
der tijden dan ook in het glanzend licht
van Zijn glorierijke komst. Wanneer
wij daaraan denken, dan gaat alles in
ons aan het zingen, dan kan de smart
van het leven ons nog wel drukken,
doch niet meer stukslaan, kan de strijd
ons wel moeilijk vallen, doch niet meer
breken.
Onze levende hoop legt ons het gebed
op de lippen: "Kom, Heere Jezus, kom,
ja kom haastelijk".
Vol verwachting blijf ik uitzien
tot die dag eens dagen zal,
dat de Heiland op de wolken
weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal dat wezen
als mijn oog Hem schouwen mag;
en mijn oor Zijn stem zal horen
op die grote, blijde dag.
Het gaat naar daar, naar het feest,
naar Hem.
2 Verlossing
Zie ik naar de tweede alpentop, dan
lees ik daarop de naam "Verlossing"
en ook dat woord wekt in mijn hart
een nieuw en heilig verlangen.
Neen, wij denken niet aan de bekering en ook niet aan de vergeving der
zondenschuld, doch wij denken aan de
verlossing van de zondebanden.
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Wat kan het ons vaak smarten, wanneer wij ervaren, dat wij bij de bekering wel de vergiffenis van schuld
hebben ontvangen, doch dat wij nog
lang niet van de werking der zonde
zijn bevrijd. Wij moeten het er voor
houden, dat wij der zonde gestorven
zijn, doch wat zegt de praktijk van het
dagelijkse leven? Dit, dat wij het goede, dat wij willen, vaak niet doen,
doch dat wij het kwade, dat wij niet
willen, vaak doen, dat wij nog echt
mensen van Romeinen 7 en nog lang
geen mensen van Romeinen 8 zijn.
Maar, daar mag het hart van de
Christen geen vrede mee hebben. Dat
nieuwe hart mag niet in het oude leven voortgaan. Christus is een volkomen Zaligmaker en Verlosser en Zijn
werk is niet voltooid voordat wij een
vernieuwd hart, een gereinigde geest
en een verheerlijkt lichaam zullen
hebben en Hij ons zo als vrucht van
Zijn verzoenend lijden en sterven, aan
de Vader zal kunnen voorstellen.
Welnu, onze levende hoop zegt ons,
dat zulks ook zal gebeuren en daarom
strekt heel ons hart zich daarnaar uit
en wij bidden:
Heil’ge Jezus vorm mijn leden,
mijn krachten en begeerlijkheden,
dat aan mij alles U gelijk’.
't Oog in ‘t zien, de voet in ’t wand’len,
dat in mijn denken, spreken, hand’len,
in alles Uwe beelt’nis blijk’.
Hervorm vooral, volmaak
mijn hart naar Uwen smaak.
Heil’ge Jezus, o, heilig mij,
tot ik als Gij,
geheel volmaakt en heilig zij.

3 Heerlijkheid
Op de derde alpentop van de komende heerlijkheid staat het woord "Hemelheerlijkheid".
Het gaat niet alleen naar de blijheid
en vrijheid, doch ook naar de heerlijkheid.
Wij zijn op reis naar de stad, die fundamenten heeft, welker Kunstenaar
en Bouwmeester God is.
En Christus bad in het hogepriesterlijk gebed: "Vader! Ik wil, dat, waar Ik
ben, ook die bij Mij zijn, die Gij mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid
mogen zien, die Gij Mij gegeven hebt."
Dat wil dus zeggen, dat wij op reis zijn
naar een wondere heerlijkheid.
Doch dat is slechts de éne zijde van
wat God ons heeft bereid en wat geen
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in het hart eens mensen ooit
is opgeklommen. Dat geldt de heerlijkheid van de plaats, waarheen wij
op reis zijn.
Doch wij zullen ook zelf in een heerlijke toestand komen, die volkomen
past bij de heerlijkheid van de plaats,
waarheen wij gaan.
Ik bezocht in mijn leven de Notre
Dame in Parijs, de St. Marco in Venetië en de Omarmoskee te Jeruzalem,
die beschouwd worden als de mooiste
bouwwerken der wereld. Ik gevoelde
mij daar echter helemaal niet thuis.
Ik kon er bewonderen en genieten van
het schone, doch ik paste niet bij al
dat wondere schoons.
Zo zal het echter in de hemel niet zijn.
Daar zal ik niet alleen de schoonheid
en heerlijkheid zien en bewonderen,
doch ik zal ook zelf heerlijk zijn, zo

NBC juli 2007 pagina 16

Nederlands Bijbelstudie Circulaire
heerlijk, dat ik bij de hemelheerlijkheid volkomen zal passen. Een heerlijk
mens in een heerlijke plaats. Alle laagheid en kleinheid en onreinheid zullen
daar van ons zijn afgevallen en als Koningen en priesters zullen wij verkeren in Gods paleis en Gods tempel.
Is dat niet een vooruitzicht zó onzegbaar heerlijk, dat het ons hier door
alle kleinheid en verachting kan henen dragen?
4 Wederzien
Daar verheft zich voor ons oog nog een
vierde alpentop en daarop staat het
woord: "Wederzien".
Misschien is er wel niemand meer, die
nooit voor het pijnlijke van het scheiden door de dood heeft gestaan. De
dood ontziet niemand en niets. Hier
rukt hij een moeder uit een gezin weg
en daar een kind van het moederhart,
daar valt een kostwinner en laat het
gezin onverzorgd achter, ginds gaat
een bruid, die grafkransen moest
vlechten nog voor dat zij haar bruidsboeket gedragen had en elders weer
beweent een David zijn Jonathan.
Neen, voor de scheidenssmart bleef
niemand gespaard.
Toch is er in het scheiden van kinderen Gods iets heel bijzonders. Gods
kinderen zien elkaar nooit voor het
laatst, want naar het woord van God,
is er een heerlijk wederzien te verwachten. Wanneer Jezus komt, dan
zullen degenen, die in Christus ontslapen zijn, eerst opstaan en die nog
levend overgebleven zijn, zullen in
een punt des tijds veranderd, gelouterd, verheerlijkt worden.

Dan zullen wij niet alleen Jezus zien,
doch ook elkander wedervinden en
wederzien. Althans..… voorzover wij
in Christus zijn.
Daar vindt de man zijn vrouw, de
vrouw haar man, de moeder haar
kind, het kind de moeder, de vriend
zijn vriend weer.
Wat zal dat een onzegbare vreugde
zijn. Hier op aarde hebben wij met elkander geleden, gestreden, getuigd,
misschien ook gezondigd, doch wat zal
het zijn wanneer wij dan ook met elkander God groot zullen maken en
eeuwig zullen zingen van Gods goedertierenheid.
Zeker, zeker, zeker, ik weet wel, dat
ik niet mag vergeten, dat er dan een
geestelijke band zal heersen, zoals er
hier op aarde een bloedband was,
doch ik weet ook, dat wanneer de
bloedband en geestelijke band samenvallen en wanneer wij één zijn in
Christus, dat wij dan ook één zullen
zijn in de toekomst.
Legt zo uw dierbaren, die God van u
wegnam, ter aarde en bezie zo hun
graf en zie ze zo na en weent niet als
degenen, die geen hoop hebben.
Vrome, vroeg gestorven vrinden,
slechts zijt gij mij wat vooruit.
‘k Zal u allen wedervinden,
als Gods hand ons graf ontsluit.
Het scheiden is misschien maar voor
heel korte tijd en de hereniging zal
eeuwig zijn. O rouwdragenden, staart
toch op die vierde alpentop Gods en
verlustigt u allen in het heerlijke wederzien bij en met Jezus.
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Als ons d’ eng’len welkom heten
in het vaderhuis omhoog,
vreugd’ ons alles doet vergeten
wat op aard' ons hart bewoog,
zullen wij daar ouders, vrinden,
in die vrijgekochten schaar,
hen herkennend wedervinden?
Kent het hart de Zijnen daar?
Ja, het hart kent daar de zijnen.
’t Harte kent de zijnen daar!
Daar vinden wij ook weder hem of
haar, die ons voor de Heiland mochten winnen en hen, die door ons getuigenis voor de Heiland gewonnen werden en daar zullen wij hen en zij ons
eeuwig danken voor het hoogste, dat
een mens aan een mens doen kan.
‘k Zal daar de vriend mijn dank betalen,
die mij de heilweg wijzen wou
en hem zelfs miljoenen malen
nog zeeg’nen voor zijn woord van trouw.
Daar vind ik bij mijn God en Heer
die trouwste vriend van d’ aarde weer.
Daar roept – o, mocht mij God dit geven,
wellicht een zaal’ge ook tot mij:
Wees welkom, gij hebt mij het leven,
de ziele mij behouden, gij.
O, God! wat zaligheid hoe groot,
een ziel te redden van de dood.
O, dierbare alpentop, een blik op u
geeft mij kracht om ongebroken langs
de vele en moeilijke graven te gaan.
5 Loon
Op de vijfde alpentop staat een woord
waarvan wij eerst even vreemd opzien, omdat wij het niet evangelisch

vinden. Daar staat het woord "loon".
Toch is het door de vinger Gods daarop geschreven.
God geeft loon voor de arbeid, die in
Zijn dienst is geschied. Zeker, het genadeloon en God behoeft het niet te
doen, maar het is toch loon.
Niets is hier blijvend,
niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook,
zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd
uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard’
en zal eeuwig bestaan.
Hier op aarde zaaien wij zo vaak al op
rotsen, bidden wij zo vaak zonder verhoring te zien, getuigen wij zo vaak
zonder resultaat, schreien wij zo vaak
zonder dat iemand op ons schreien let.
Maar, daar komt eens een gouden toekomst, waarin wij het goddelijk loon
voor al deze arbeid der liefde zullen
ontvangen.
Nee, moeder! uw tranen bleven niet
onopgemerkt bij de Heere en uw getuigen en toewijding zijn niet tevergeefs geweest. Straks zult gij uit de
hand des Heeren ontvangen het loon
voor uw leven van stille toewijding.
Vader! die rustig en trouw werkt voor
en aan uw gezin, misschien zult gij de
vrucht daarvan nu nog niet zien, heel
uw leven nog niet zien, doch eenmaal
zult ook gij uw loon uit de hand des
Heeren mogen ontvangen.
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Toegewijde zuster! gij gaat maar stil
van bed tot bed en in uw wijk van
huis tot huis en daar is misschien
niemand, die u dankt voor uw liefde
en toewijding, die misschien ook
maar flauw vermoedt onder welke
moeilijke omstandigheden gij al uw
liefdewerk doet, doch eenmaal zal
Christus tot u zeggen: "Voorzover gij
dit aan één van de minste van mijn
broederen hebt gedaan, hebt gij dat
aan Mij gedaan, ga in, in de vreugde
uws Heeren".
Evangeliedienaar! de wereld heeft in
het geheel geen kijk op de arbeid door
u verricht en uw gemeente verstaat
er meestal ook niet veel van, doch de
Kenner der harten kan juist taxeren
de trouw, de liefde en toewijding van
uw leven en Hij zal ook weten te belonen. Zeker, ik weet wel, dat gij het
niet om loon doet, maar daarom zal
God u toch wel belonen.
Zendeling! niemand kent uw strijd in
de eenzaamheid, in de hitte en afmatting, misschien vaak met een uitgeput
lichaam en overweldigd door eigen
zorgen en strijd en volken, die naar
God niet vragen, maar God weet het
wel, God verstaat u wel, God zal het
ook weten te belonen.
Uw Vader, Die in het verborgen ziet,
zal het u in het openbaar vergelden.
Eenzame lijder of lijderes! zeker, gij
hebt nooit op preekstoel of podium
van uw Heiland kunnen getuigen en
iets voor uw Heiland kunnen doen,
doch gij hadt tot taak om uw lijden in

stilheid te dragen en daardoor aan de
wereld te tonen, dat Gods genade ook
tot zoiets genoeg is en gij hebt trouw
gearbeid in dit uw aanbevolen werk
en God zal dat niet vergeten wanneer
Hij Zijn loonstaten voor u klaarmaakt.
"Uw volk, dat dient U nooit om niet"
– zong de grote zanger en straks zal
dat voor hemel en aarde openbaar
worden. Hier lijkt het soms wel zo,
doch dan zal blijken dat het niet zo is.
Daarom is ook die vijfde alpentop ons
een heerlijkheid en wij staren ernaar
met de stille gedachte: "Wij werken
dus voor de eeuwigheid".
6 Rust
En zie nu naar de zesde alpentop op
en dan zult gij daar het zoete woord
"rust" lezen.
Maar let dan wel, dat dit niet ziet op
een rust als tegenstelling van arbeid,
als zou de toekomst ons eeuwige werkeloosheid brengen, want dan zou de
toekomst slechts luiaards kweken en
zoiets zou dwars tegen het wezen
Gods ingaan. Christus zeide:
"Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik
werk ook" en zou zulk een Vader dan
Zijn kinderen tot nietsdoen doemen?
Nee, men gelove gerust, dat de eeuwige toekomst ons ook eeuwige arbeid
zal brengen, doch een arbeid, die voldoet, die niet uitput en de rug niet zal
krommen. Wij zullen God dag en
nacht dienen in Zijn heilige tempel.
Nee, hier is bedoeld de rust als tegenstelling van strijd.
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Wat brengt het leven achter het Lam
vaak een ontzettende strijd.
Domme mensen denken weleens, dat
bij de bekering op éénmaal alle problemen worden opgelost en dat zij dan
door een soort luilekkerland naar het
hemelse paradijs gaan, doch de ervaring zal zulke mensen wel duchtig
ontnuchteren.
Het komen tot Christus en het volgen
van Christus zal juist oproepen tot de
goede strijd des geloofs, die alleen
kan gewonnen worden wanneer wij
in de volle wapenrusting staan en
blijven staan.
Daar hebt ge de strijd van het vlees
tegen de geest.
Daar hebt ge de strijd van het oude
leven, dat zich nog altijd handhaven
wil en het nieuwe leven, dat zich nu
door alles heen baan wil breken.
Daar hebt ge de strijd van de wereld,
waarin wij nu leven en de wereld,
waarheen wij op reis zijn.
Daar hebt ge de strijd tussen de boze
geest en de heilige Geest, die op het
slagveld van ons eigen hart moet worden uitgevochten.
Daar hebt ge de strijd om niet te zien
en dan nochtans te blijven geloven.
Daar hebt ge de strijd tussen de hemel en de hel.
Daar hebt ge de strijd tussen de slopende dood en het in ons gelegde eeuwige leven.
Soms worden wij moe van al die strijd
– doodmoe.

Soms worden wij ook weleens moedeloos, omdat wij lang niet altijd overwinningen hebben te boeken, doch
ook vaak het onderspit delven.
Zou daar nu nooit eens een einde aan
komen?
Zou dat nu altijd maar worstelen moeten blijven
Goddank neen.
Napoleon heeft eens gezegd, dat het
niet zo erg was om eens een slag te
verliezen, wanneer de laatste veldslag maar gewonnen werd.
Welnu, dat zal gebeuren. De trouw
van God garandeert ons de uiteindelijke overwinning en na die overwinning een door niets meer te storen
rust en de almacht Gods zal u die
overwinning bereiden.
Niet het graf, maar de hemel, niet de
uitputting en onderwerping, maar de
overwinning zal het einde zijn.
Moede strijders! dus niet moedeloos
worden, hoor! maar opzien naar die
zesde alpentop, waarop "rust" staat.
Nu misschien nog een poosje door de
strijd heen, doch de overwinning is
zeker en zij zal heerlijk zijn.
Houdt moed, gaat voort, staat pal.
Gij strijders zijt dan moedig,
weerstaat des bozen macht.
Hij kan niet overwinnen,
want Jezus geeft u kracht.
7 Zaligheid
En nu zie ik daar nog een zevende alpentop op het berglandschap onzer
toekomstige heerlijkheid en daarop
staat het woord "zaligheid".
Wat is nu eigenlijk zaligheid?
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Zaligheid is allereerst "voldoening"
wanneer het hart gevonden heeft,
waarnaar het vraagt, wat het behoeft,
wat het is beloofd, wat het tot een gelukkig leven nodig heeft. Welnu, die
absolute voldoening zal straks bij Jezus uw en mijn deel zijn.

Zaligheid is "gemeenschap". Wanneer
ik storeloos en eindeloos zal zijn bij
Hem, bij Wien ik nu behoor.
Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen
4:18: "En alzo zullen wij altijd bij den
Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden":

Zaligheid is "bestemming". Wanneer
ik zal zijn op de plaats, waar ik krachtens mijn wedergeboorte behoor, wanneer ik als kind in het huis des Vaders, als zwerveling in de stad met
fundamenten zal gekomen zijn. Dan
heb ik wat ik hebben en ben ik waar
ik zijn moet.

Wat zal het zijn
vlekloos en rein
eenmaal daar boven
met Christus te zijn?
Wat zal het zijn
vlekloos en rein
eeuwig met Hem te zijn?

Zaligheid is "heerlijkheid". Wanneer
God Zijn heerlijkheid ten volle aan
ons zal kunnen mededelen. Vele kinderen Gods durven dat wondere 1 Johannes 3:2 maar niet aan, omdat het
zo geweldig, zo boven alles machtig en
bovenaards heerlijk is. Toch staat het
daar en kan Gods Woord niet liegen.
"Geliefden! nu zijn wij kinderen Gods
en het is nog niet geopenbaard wat wij
zijn zullen, doch, als Hij zal geopenbaard worden, dan zullen wij Hem
gelijk wezen, want wij zullen Hem
zien gelijk Hij is".

Zaligheid is "reinheid". Wanneer er
geen vlekken meer liggen op mijn levenskleed, wanneer ook de laatste
zwarte vlek zal zijn reingewassen in
het bloed van het Lam en wij ons dus
ook voor niets meer zullen behoeven
te schamen. O, de zondevlekken kunnen ons hier vaak zoveel droefheid en
smart veroorzaken en ons van zoveel
vreugde beroven. Maar straks, dan
zullen zelfs de engelen, ja, zelfs Christus geen enkele vlek meer op ons levenskleed kunnen ontdekken en dan
zal de Zoon ons zonder vlek en zonder
rimpel aan de Vader voorstellen.

Jezus heeft gebeden in de laatste
nacht van Zijn aardse leven; "Vader!
Ik wil, dat, waar Ik ben, ook die bij mij
zijn, die Gij Mij gegeven hebt opdat zij
Mijn heerlijkheid zullen zien".
En niet alleen zien, doch ook deelachtig worden. Welnu, wanneer ook ik
volkomen heerlijk gemaakt zal worden, dat zal dan zalig zijn.

Zaligheid is "liefdesvoldoening".
Misschien is dat geen zuiver Nederlands woord, doch ik weet er geen
ander en beter voor. Ik bedoel er dit
mede, dat ik dan al de liefde van
mijn hart kwijt zal kunnen aan de
Heere, omdat God al de liefde van
Zijn hart kwijt zal kunnen aan mij.
Wanneer ik Hem zal kunnen lief-
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hebben, zoals Hij het waard is, zoals Hij het aan mij heeft verdiend,
zoals ik het hier op aarde reeds had
gewild, doch niet heb gekund. Die
volle liefdesvoldoening zal mijn hemel dan zijn, ook al zou ik die in een
woestijn moeten smaken. Maar hoeveel te meer zal dat dan heerlijk
zijn, wanneer ik het in het hemelse
vaderhuis zal mogen smaken.
Zaligheid is "vreugde". Echte, reine,
diepe vreugde.
Ik ben een kind
van God bemind
en tot geluk geschapen.
Doch ik had tot dusver niet veel echte vreugde. De zonde en het levensleed en de onvolkomenheid van mijn
hart hebben zo veel vreugde vermoord
en daarom moest ik zo vaak door een
tranendal heen.
Maar, tranen zullen er in de hemel
niet meer zijn. Die zijn bij het binnenkomen reeds dadelijk teerhartig
afgewist.
Doch dat is nog maar negatief, maar
de hemel zal ook positieve vreugde
geven. Niet alleen "geen tranen
meer", doch de vreugde Gods, die onze
harten zal vervullen.
"Geen oog heeft gezien en geen oor
heeft gehoord en in geen mensenhart
is opgekomen, wat God bereid heeft
dengenen, die Hem liefhebben".

Welnu, wanneer deze zeven zojuist
genoemde heerlijkheden in mij aanwezig en volkmaakt zullen zijn, dan zal
ik zalig zijn. Die wondere, alles te bovengaande zaligheid is mij toegezegd.
Ziedaar, enkele bergtoppen van het
bergland onzer hoop, enkele heerlijkheden van de erfenis, die in de hemel
bewaard wordt voor u en mij en waarvoor ook wij bewaard worden.
Geen Zwitser heeft meer heimwee
naar zijn Alpen en geen kwartel kan
ooit met meer verlangen naar het zuiden hunkeren dan het kind van God
hunkert naar dat hemelse Alpenland,
waar het de volle vervulling der zalige hoop zal ontvangen.
En nu moge ons in deze tijd veel ontvallen en ontzinken, veel wegdrijven
en wegvloeien, die zalige hoop staat
vast, omdat zij gegrond is op de trouw
van die God, Die niet liegen kan.
Daarom niet moedeloos aan de weg
gaan zitten, niet vertwijfelen op de weg
naar Sion, niet bang zijn, dat Gods genade niet genoeg zal zijn, doch rustig,
moedig en blijde de loopbaan voleindigd, opdat wij de kroon ontvangen
zullen van onze gezegende Heiland.
Die hoop moet al ons leed verzachten,
komt, reisgenoten! ’t hoofd omhoog.
Voor hen, die ’t heil des Heeren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O, zaligheid niet af te meten,
O, vreugd’, die alle smart verbant.
Daar is de vreemd’lingschap vergeten,
en wij, wij zijn in ’t vaderland.
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 4/18 okt,
1/15/29 nov, 13 dec,19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,
Bijbelse Bedelingen

EMMEN maandag 8/22 okt, 5/19 nov,
3/17 dec, 19:30 uur; Ichthuskerk,
Walstraat 21
Het boek Handelingen

APELDOORN zondag 30 sep, 9 dec,
10:30 uur, P. Saenredamstr. 15

't HARDE zaterdag 15 sep, 10 nov,
10:00 uur;'t Poshuis,
Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag

BEVERWIJK zondag 28 okt,
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 9 sep, 7 okt,
4 nov, 2 dec, 10:00 uur;
Het boek Esther
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
BOLSWARD zaterdag 13 oktober,
8 december, 10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College
onderwerp 13 oktober:
Het Koninkrijk
DRACHTEN donderdag 11/25 okt,
8/22 nov, 6 dec, 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw, De Geeuw 31
Samuel en zijn tijd
DRACHTEN zondag 14 okt,
10:00 uur, Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EINDHOVEN woensdag 3/17/31
okt, 14/28 nov, 12 dec, 20:00 uur;
C.Huygens College, Strausslaan 1

LEERDAM zondag 23 sep, 21 okt,
18 nov, 16 dec, 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,
Brief aan de Romeinen
LINSCHOTEN maandag 1/15/29
okt, 12/26 nov, 10 dec,
20:00 uur; "De Vaart",
J. Barneveldstraat 24,
Het boek Handelingen
OLDEBROEK dinsdag 2/16/30 okt,
13/27 nov, 11 dec, 20:00 uur;
Stationsweg 43
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 23 sep,
7/21 okt, 4/18 nov, 2/16 dec,
17:30 uur; L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 9/23 okt, 6/20 nov,
4/18 dec, 20:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk8-2
URK zondag 16 sep,10:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk8-2
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Geliefde lezer,
Met groot enthousiasme heb ik na een
uitermate geslaagde reis naar Israël
en Jordanië uitgezien naar de tentcampagne van dit jaar. Het was voor
mij dan ook een grote teleurstelling
reeds tijdens de eerste tentweek te worden geveld door een aanval van
ischias, die mij enige weken volledig
aan het bed gekluisterd hield.
Dit neemt echter niet weg, dat ik het
als een grote persoonlijke zegen heb ervaren, dat zovele broeders en zusters
door volledige inzet en met groot verantwoordelijkheidsgevoel de voortgang van de campagne hebben mogelijk gemaakt. En gelooft u mij, dat is
geen geringe opgaaf. Ook uw brieven,
kaarten en andere beterschapswensen
hebben mij zeer bemoedigd.
En dus zien wij nu uit naar de conferentie in Wuppertal die weer geheel is
volgeboekt en gewijd aan de weg die de
Heer gaat met Zijn schepping, met de
mens, met de gelovige in het algemeen,
en met U persoonlijk. Want onze Heer
gaat een weg met een ieder van ons. Hij
heeft ons bekwaam gemaakt om Hem
te dienen. En Hij geeft ook U een bediening. Wat een voorrecht dat, wanneer wij ons aan Hem toevertrouwen,
Hij onze harten en handen vult, opdat
ons praktische leven zou worden gebruikt tot heerlijkheid van Hem. En
van ons!

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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