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Babel
Uit: Gemeenschapsbode voor kinderen Gods
Anoniem; 1948
Zowel het Babylon van Openbaring 17, vers 5 waarmee primair bedoeld wordt het religieus systeem, dat onder leiding van het Beest
zal worden uitgewerkt, als het Babylon van hoofdstuk 18, waarmee in elk geval bedoeld wordt de herbouwde stad aan de
Euphraat, centrum van een economisch systeem, vinden hun oorsprong in het Babel van Nimrod in Genesis 10:10.
Babylon, de grote stad
Vele schriftuitleggers ontkennen, dat
de stad Babylon zal worden herbouwd. Maar er is zoveel over deze
stad geschreven, dat niet slechts van
toepassing kan zijn op een "systeem",
dat wij ervan overtuigd zijn, dat deze
grote stad weer zal herrijzen.
De stad zal weer gelegen zijn aan de
Euphraat in de vakte van Sinear, de
plaats waar de satan in de dagen van
Nimrod zijn eerste hoofdkwartier gevestigd had. Ook Amrafel, de Koning
van Sinear, die de eerste grote veldslag leverde Gen. 14 kwam uit dit gebied.
En wat was Nebukadnezar trots op
"het grote Babel, dat ik gebouwd heb."

Welnu, eens zal Babel weer de
schoonste wereldstad worden.
"En de vrouw, die gij gezien hebt, is
de grote stad, die het koninkrijk heeft
over de koningen der aarde." Op. 17:18
Dan. 4:30

De wederopbouw
Het Babel van Nimrod Gen. 10:10 is de
bakermat van alle wetteloosheid. In
Zach. 5 1ezen we van een efa, waarin
zich een vrouw bevindt, die "de goddeloosheid" voorstelt. vers 8 Deze efa
wordt neergezet in het land Sinear
"om haar een huis te bouwen in het
land Sinear, dat zij daar gevestigd en
gesteld worde op haar grondvesting."
Hieruit blijkt, dat Babel in Sinear op-
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nieuw het centrum van goddeloosheid
zal worden. Het Babel van Nimrod,
Nebukadnezar en Alexander de Grote moge verwoest zijn, de goddeloosheid is niet vernietigd. In de dagen
van het Beest zal het herbouwde Babylon weer heersen als een koningin.
Op. 18:7

Richten zich niet reeds nu aller ogen
naar het Oosten: Palestina, Transjordanië, Irak? Onze moderne bouwtechniek zal daar in korte tijd een bloeiende modelstad oprichten. Het land Sinear, dat is het tegenwoordige Irak, is
een der rijkste gebieden der aarde.
Napoleon had de strategische waarde
van Babel reeds gezien en wilde de
stad herbouwen. In dit gebied raken
drie grote werelddelen elkander, nl.
Europa, Azië en Afrika.
Verscheidene profetieën over Babel
zijn nog niet in vervulling gegaan.
Dat het onbewoond zijn zal; Jes. 13:20; Jer.
51:43
dat het in één uur zal ten onder
gaan, Op. 18:10 of dat het zijn zal als Sodom en Gomorra. Jes. 13:19
Babel bestaat nu nog onder de naam
Hilla. De plotselinge verwoesting, zoals die in de profetieën wordt voorspeld, heeft in het verleden nooit
plaatsgehad. Dit moet dus nog gebeuren en bijgevolg zal de stad eerst weder herrijzen.
De stad Babylon in de toekomst
Zoals we reeds opmerkten bevindt
Babel zich in een der rijkste gebieden
der wereld. Ook ligt het ongeveer in

het middelpunt van drie werelddelen
en is daarom van strategisch, maar
ook van commercieel belang.
Het zal het centrum van wereldhandel worden. Dit blijkt heel duidelijk
uit de klaagliederen der kooplieden,
scheepvaartmaatschappijen, enz. bij
zijn ondergang.
Er worden zes soorten handelsartikelen genoemd:
a. de kostbaarste metalen en juwelen;
vers 12

b. de beste stoffen en mode-artikelen;
vers 12

c. de zeldzaamste kunstvoorwerpen;
vers 12

d. de fijnste toiletartikelen; vers 13
e. vee, rijdieren en vloertuigen; vers 13
f. allerlei voedingsmiddelen. vers 13
Het schijnt zelfs dat er een moderne
slavernij zal zijn, want er is sprake
van een handel in lichamen (beter: lijfeigenen) en zielen van mensen. vers 13
De koningen der aarde zullen nauwe
betrekkingen aanknopen met deze
wereldstad en alle grote handelsconcerns zullen daar vertegenwoordigd
zijn. De kooplieden van Oost en West
zullen elkander daar ontmoeten.
De zelfverheerlijking van Babylon. Vers 7
In Jes. 47:5 wordt Babylon de Koningin der koninkrijken genoemd. De
stad zal ook beroemd zijn om zijn grote weelde. Op. 18:16 en 22 Het zal een stad
van vermaak zijn, als in de dagen van
Noach en drinkgelagen zullen opgeluisterd worden door bedwelmende,
duivelse muziek. vers 29 Vreugde en wellust zullen hier op de troon zitten en
er zal geen gebrek zijn aan danszalen,
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schouwburgen en filmtheaters. Geld
zal er genoeg zijn, want het zal een
stad van rijkdom zijn. En zo zal men
in vreugde-dronkenschap van de ene
dag in de andere tuimelen tot de "grote vloed" komt, die alles zal wegvagen.
Met reuzenschreden snelt de wereld
deze tijd tegemoet. Maar de kinderen
Gods zien niet uit naar Babylon, maar
naar de komende Heer, Die hen tevoren zal thuishalen. Laten we Hem met
vreugde verwachten!
De ondergang van de grote stad
Nadat wij ons hebben beziggehouden
met de snelle opkomst van de wereldhandelsstad Babylon, moeten we nu
nog zijn plotselinge ondergang beschrijven. Zo snel als de stad wordt
herbouwd, even snel, ja plotseling, zal
hij weer verdwijnen. De Schrift zegt
zelfs, dat zij in één uur zal worden verwoest.
Een ernstige oordeelsaankondiging vers 1-3
Al eerder was het oordeel over Babylon voorzegd. Op. 14:8 en 16:9 Hier geschiedt
dit nu voor het laatst en wel onmiddellijk vóór zijn val. Toen Belsazar een
groot feest aanrichtte, verscheen er
een hand aan de muur en kondigde
hem het oordeel aan dat nog in dezelfde nacht werd voltrokken. Dan. 5 Hier
schijnt het iets dergelijks te zijn.
Een oproep tot Gods volk vers 4
Eens werd Abraham uit dezelfde
streek tot vertrek geroepen. Gen. 12:1 En
eer Sodom werd verwoest kwam ter
elfder ure de oproep: "Haast u, red uw
ziel." Zo zal ook eenmaal, voor de ver-

woesting van Babel de roep klinken:
"Mijn volk ga uit!"
Deze oproep is heden, nu wij zo kort
voor de "opname" staan, van buitengewoon belang. Wie in het Babylon
dezer wereld blijft, hetzij in de stad of
in het "systeem", die heeft ook deel
aan de zonden van Babylon, maar ook
aan het oordeel over die stad. Heb. 13:13;
2Joh. 10, 11

Wij moeten niets met Babylon te doen
hebben. De eerste zonde van Israël in
het land Kanaän was het achterhouden van een Babylonisch opperkleed
en wij kennen de schrikkelijke gevolgen, namelijk de steniging van Achan.
Joz. 7:21
Wij zijn "geroepen tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus" 1Kor. 1:9 en moeten het door de zonde bevlekte kleed haten. Gods volk
mag nooit in het Babylonisch gewaad
verschijnen. "Mijn volk, ga uit!" is het
dringend bevel van God. Dit bevel zal
in die dagen gericht zijn tot de gelovigen, die eventueel in de stad zullen
wonen.
De plotselinge ondergang van Babylon
Snel is Babylon, de parel van het Oosten, tot een wereldstad geworden,
maar nog sneller is hij ten val gekomen. Laten wij eens letten op de wijze waarop dit gebeurt: Heel plotseling,
in één uur tijd is het door een aardbeving en door een hevige brand geschied. Op. 18:8 en 21
De val van Babylon zal van grote betekenis zijn, want de Schrift spreekt
nergens zo veel over de ondergang van
een stad als van deze.
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Babylon zal blijven bestaan tot het
einde van de grote verdrukkingstijd,
want we lezen nog maar van één oordeel na zijn val en vóór het "Duizenjarig Rijk" nl. Armageddon, hetgeen
in hoofdstuk 19 wordt beschreven.
Het klaaglied over Babylon vers 9-20
We lezen van drie groepen van mensen, die over de val van Babylon weeklagen, namelijk:
a. De koningen der aarde. Babylon
was als het ware hun beminde, hun
bruid, de bron van hun heerlijkheid en
glans. En nu is Babylon in één uur tijd
tot een rokende puinhoop geworden,
zoals Sodom. vers 9
b. De kooplieden wenen en treuren.
Hier werden zij allen rijk door allerlei takken van koophandel en nu is "de
hoop huns gewins" weg.
e. De scheepvaartmaatschappijen met
al hun personeel dat plotseling brodeloos is geworden. De schepen die op de
Eufraat varen zien de vreselijke
brand van deze schone stad.
Koningen treuren, kooplieden wenen,
rijken huilen, Jak. 5:1 want door telegraaf en radio zal dit ontstellende bericht over de hele wereld gemeld worden. Muziek en zang zullen plotseling
verstommen. In vers 19 lezen we hoe
er een algemene grote rouw zal zijn,
iets dergelijks als beschreven in Ezechiël 26:15-18.
Ach, dat zij toch zo treurden en weeklaagden over hun zonden, dan konden zij nog geholpen worden, want
spoedig zal Hij verschijnen, die hen
met het zwaard uit Zijn mond zal oordelen.

In Babylon begon en eindigt de grootheid des mensen.
Babylon wordt voor altijd verzwolgen vers 21
Zoals de mannen van Korach door de
aarde werden verzwolgen, zo zal Babylon in de diepte der zee verzwolgen
worden.
Babylon was de stad der ergernissen
en daarom wordt die stad als het ware
een molensteen om de hals gedaan en
hij wordt in de diepte der zee verzonken. Mat. 18:6 Het verderf van deze stad
zal veel gelijkenis hebben met de verwoesting van Sodom. Jes. 13:19; 49:18; 50:40
Gedurende het "Duizendjarig Rijk"
zal er overal grote vruchtbaarheid
zijn; maar hier een rokende puinhoop,
een oordeelsgedenkteken, zoals eens
de vrouw van Lot. Dit zal geschieden
als de Dag des Heeren daar is.
Halleluja in de hemel vers 20
Zo groot als de rouw op aarde is, zo
machtig klinkt een viervoudig halleluja in de hemel, omdat deze goddeloze stad nu eindelijk geoordeeld wordt.
Op. 19:1-5
In alle tijden hebben de heiligen geleden onder de hoererij en boze
invloed van Babylon - nu bezingen zij
zijn val.
Een verblijfplaats van demonen
Babylon was van den beginne af de
residentie van de satan. Van hieruit
kwam de satanische invasie, die wij in
hfst. 9 beschreven vonden. Nu is hij
voor goed vernederd tot de verblijfplaats van demonen.
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Dubbele vergelding vers 6
Wij zien hier ook weer duidelijk, dat
het bij dit oordeel gaat om een werkelijke stad, want de hoer wordt door het
Beest en zijn tien koningen geoordeeld, terwijl de stad in één uur door
een engel Gods wordt verwoest. Eén
van de zwaarst-geldende redenen van

zijn ondergang is het feit, dat hij het
bloed der heiligen heeft vergoten. vers
24
Bij het vijfde zegel in Op. 6 lezen we,
dat de zielen onder het altaar roepen
om vergelding. Welnu, hier is de verhoring. Ziet, hoe God in Babylon het
bloedvergieten en de goddeloosheid
vergeldt.

Verkrijgbare audio cd's en cassettes
Het zaad van Amalek
De aanslag op Amerika's hart vloeide voort uit Islamietische vijandschap jegens geheel Israël. Uit de tien stammen van dat volk, uitgezwermd over Europa en de USA, ontstond de 'Gemeente der eerstgeborenen'. De twee stammen vormen het Jodendom. Afstammelingen van Ismaël voerden altijd 'heilige oorlog' tegen de uit-verkorenen Gods. Het is de oude strijd van Amalek.
Uit jaloezie van eerstgeborenen, die - volgens typisch bijbelse gewoonte - het
eerstgeboorterecht niet kregen. In de traditie van Ezau, Amalek, Agag en
Haman achtervolgen in wetten gevangenen altijd hen die zijn bevrijd. Uit zaad
van de eerstgeborene, Amalek, komt ook voort 'de vorst, die komen zal' (Dan.
9), die zich weldra openbaart in het nu nog verborgen Babel.
"Wie naar het vlees geboren is, vervolgt wie naar de Geest geboren is."
CDA404 Audio cd; A404 Audio cassette
Het zaad van Ismaël
Valse profeten, zoals de stichters van Mormonisme en Islam, beweren hun
boodschap van een engel te hebben ontvangen. God had dat voorzien. Daarom schreef Paulus in Galaten dat zélfs een engel niets aan het evangelie kan
veranderen. De boodschap van genade is niet naar de mens en wekt weerzin
bij wie onder het juk van wet en traditie blijven. Het is de oude strijd tussen
het zaad van Ismaël en dat van Izak, respectievelijk verwekt in slavernij en
vrijheid. Izak staat model voor wie door Christus zijn bevrijd; Ismaël - wiens
Arabische nazaten via de Koran het eerstgeboorterecht claimen - staat model
voor de wet. Zó ook verhouden zich in deze tijd nog het wettische Israël en de
vrijgekochte Gemeente. De slaaf blijft de vrije vervolgen. Maar de Waarheid
wordt mensen uit alle volken aangeboden. Zonder aanzien des persoons.
"Die uit de vrije is de belofte."
CDA405 Audio cd; A405 Audio cassette
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In Elia's voetspoor.....
Velen hebben over zichzelf beweerd de teruggekeerde profeet Elia te zijn, over
wie Maleachi sprak. Er zijn er nog steeds die dat doen..... Zij zijn uit op macht,
op heerschappij over anderen. Dat leidt tot negeren van de Schrift. Die geeft
overigens duidelijk aan, dat Elia verschijnt aan de vooravond van 'de Dag des
Heeren', die met oordeel begint, na de opname van de Gemeente. Zoals Johannes de Doper zal hij dienstknecht zijn die voor zijn Heer uit gaat. Geen
heerser. Maar tot dienstbaarheid en trouw aan de Heer en Zijn Woord is iedere gelovige geroepen. Hij hoeft niet te verkóndigen dat hij in Zijn dienst staat,
maar mag daarin gewoon elke dag functioneren. Door niet te zoeken wat op
aarde, maar wat 'boven' is. In de volle rust van kennis der Waarheid.
"Wie is dan de getrouwe dienstknecht?"
CDA403 Audio cd; A403 Audio cassette
Wat heet nou Israël?
De naam Israël is door veel partijen geclaimd. Lang waande de Kerk zich de
rechtmatige opvolgster van Gods oude verbondsvolk, waarvoor zij geen toekomst meer zag. Ook de twee stammen (Juda) tooien zich ten onrechte met
de naam van de twaalf, die onder Mozes uit Egypte werden geleid. Het Joodse volk ontstond pas na koning David en heeft de Messias afgewezen, waarna
God zich een eerstgeborene uit de heidenen - en primair uit de tien stammen
- verzamelde: de Gemeente van Christus. Als die is opgenomen in de hemel,
zal Hij alsnog ook met Zijn aardse volk tot Zijn doel komen. Als eerste van
alle volken aanvaardt Juda dan Christus. Maar dat doet niets af aan het eerstgeboorterecht van Efraïm (tien stammen), dat al in Genesis werd verankerd.
"Het huis van Juda en Efraïm zullen tot één worden."
CDA407 Audio cd; A407 Audio cassette
Als God niet meer zwijgt..... (Ps.83)
God zwijgt in deze bedeling, maar liet in Zijn Woord een boodschap na voor
gelovigen. Die vormen nú de Gemeente. Binnenkort zal een gelovig overblijfsel uit Israël Zijn aardse volk zijn. Beide hebben dezelfde vijand, omdat die
tegen de Heer Zelf strijdt. Maar wie gelooft kan niet worden overwonnen door
nazaten van Ismaël, Ammon, Amalek en alle anderen die in de lijn van slavernij de verlosten des Heeren haatten en zullen haten. Zoals de Gemeente
nu wordt beschermd door Hem, zal Israël straks beschutting vinden buiten
de legerplaats in Petra. Om vandaar met de ware Gideon het als eeuwige erfenis beloofde land binnen te gaan. Dan zal God niet langer zwijgen, maar Zijn
oordeel brengen over het antichristelijke wereldrijk.
"Zij maken heimelijk aanslagen tegen uw volk."
CDA408 Audio cd; A408 Audio cassette
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Wat verwachten wij nog? (Jongerenweekend 2001)
In aanslagen en (godsdienst-)oorlogen tekenen zich de contouren af van het
laatste wereldrijk. Daarvan zou Babel de hoofdstad zijn. Zoals in het verleden toen de verwarring daar rond de bekende toren - symbool van hoogmoed
- toesloeg. Verscheidene grote wereldrijken volgden. Telkens was het streven
gericht op eenheid van alle mensen, onder één bestuur en één religie: optimale machtsconcentratie. Onder de antichrist zou dat er van komen, naar oud
grieks model, waarvan de islam de bewaarder is. Maar voordat "het beest"
uit Openbaring dat rijk sticht zou Christus' Gemeente zijn opgenomen. Die
hemelvaart van Zijn lichaam is geen groter wonder dan het nieuwe leven dat
zondaren door geloof in Hem hebben ontvangen.
"Dat u niemand verleide op enigerlei wijze."
CDC186 6 Audio cd's
De wereldrijken (Nederlands Bijbelstudie College)
Wat ooit was bedoeld als centrum van de wereld, zal dat binnenkort opnieuw
zijn. Het herbouwde Babel, vanwaar de antichrist regeert, die alle dan bestaande ideologieën in één wereldreligie laat opgaan. Een dergelijke universele cultuur en filosofie voor heel de wereld was ook het streven van het Griekse Rijk,
één der grote rijken waaraan in successie een einde kwam. Babel, waar opnieuw die Griekse contouren zich zullen aftekenen, wordt hoofdstad van het
laatste imperium, dat vooraf gaat aan het aan David beloofde eeuwige Koninkrijk. Nú al existeert dat in de hemel en gelovigen zijn daarvan ingezetenen met volledige burgerrechten.
"God heeft in hun hart gegeven dat zij hun koninkrijk het beest zouden geven,
totdat....."
COL-004 4 Audio cd's
De Opname en daarná
Op grond van de Bijbel mag Christus' Gemeente haar "hemelvaart" verwachten, ook wel "opname" of "toevergadering" genoemd. Daarna zou de antichrist
openbaar worden. Ondanks gedetailleerde informatie die de apostel Paulus
heeft gegeven en waarmee hij oudtestamentische profetieën verklaarde, weten veel gelovigen daarover weinig. Zoals het oordeel over Sodom uitbleef zolang Lot er nog woonde, komt de grote verdrukking pas over de wereld als de
Gemeente is weggerukt. De duivel, nu nog verborgen rondgaande als een briesende leeuw, regeert dán zichtbaar als "mens der wetteloosheid". Maar hij weet
al dat zijn tijd kort is. Want het duurt niet lang meer totdat Christus mét de
dan van hun aardse lichamen verloste gelovigen voor eeuwig zal regeren.
"Zo dan, vertroost elkander met deze woorden."
CDA409 Audio cd; A409 Audio cassette
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De werkelijke Kerstboodschap
door Jb. Klein Haneveld; 1949
Aan het begin van het Mattheüs-evangelie, in vers 21, lezen wij,
hoe, vóór het Kind van Bethlehem was geboren, de eeuwige en
oneindige God zeide: "Gij zult Zijn Naam heten Jezus, want Hij
zal Zijn volk zaligmaken van hun zonden." Hoe eenvoudig, maar
hoe verheven. De vleeswording houdt echter meer in, dan in dit
woord vermeld wordt, want God gaf Hem Zijn Naam voor de tweede maal, nadat Hij gestorven was.
In Fil. 2:9 lezen wij: "Hij heeft Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des
kruises. Daarom heeft God Hem ook
uitermate verhoogd, en heeft Hem
een naam gegeven, welke boven alle
naam is, opdat in de Naam van Jezus
zich zou buigen alle knie dergenen,
die in de hemel, en die op de aarde,
en die onder de aarde zijn, en alle
tong zou belijden, dat Jezus Christus
de Heere zij, tot heerlijkheid Gods,
des Vaders."
Zo gaf God Hem dus Zijn Naam voor
de tweede maal.
De eerste maal, omdat Hij Zijn volk zalig zou maken van hun zonden, en de
tweede maal, omdat Hij het gedaan had.
De eerste maal in profetie, de tweede
maal in historie.
De eerste maal schonk God hem de
Naam, en de tweede maal gaf hij hem,
omdat Hij er recht op had. Hij had
hem verdiend.

De maagdelijke geboorte
De vleeswording houdt vanzelfsprekend de maagdelijke geboorte in. Onlangs las ik een boek van een bekende moderne theoloog, waarin hij
schrijft, dat ik niet behoef te geloven
in de maagdelijke geboorte, omdat het
Nieuwe Testament daarvoor geen enkele aanwijzing geeft, behalve misschien in een gedeelte van één der
Evangelieën.
Het Nieuwe Testament is echter vol
van de geschiedenis der maagdelijke
geboorte. Het wordt telkens en telkens weer bevestigd. Lees bv. Galaten
4:4: "Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degenen, die onder de wet waren verlossen
zou." Wat betekent dat? In de volheid
des tijds zendt God, de Almachtige,
Eeuwige en Oneindige God, Zijn Zoon
uit, geworden uit een vrouw.
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Als deze woorden ons niet de geschiedenis van de maagdelijke geboorte
vertellen, wat betekenen zij dan?
"En het Woord is vlees geworden, en
heeft onder ons gewoond." Als dit niet
betekent, dat God geopenbaard werd
in het vlees, wat betekent het dan?
Eén van de wonderlijkste verzen, die
ik ken, is Handelingen 20:28: "De gemeente Gods, welke Hij verkregen
heeft door Zijn eigen bloed."
Ik weet, dat "God geopenbaard werd
in het vlees"; ik weet dat "God was in
Christus de wereld met Zichzelf verzoenende"; ik weet, wat deze woorden
betekenen, maar ik weet niet wat dit
betekent: "De Gemeente Gods, welke
Hij verkregen heeft door Zijn eigen
bloed", als dat niet wijst op de maagdelijke geboorte.
Als Hij gezegd had: "De Gemeente van
Jezus, welke Hij verkregen heeft door
Zijn eigen bloed", kon ik het begrijpen.
Maar de "Gemeente Gods, welke Hij
verkregen heeft door Zijn eigen bloed"
gaat mijn verstand ver te boven.
Zo maakt ook Jesaja onderscheid tussen: "Een kind is ons geboren - een
zoon is ons gegeven."
In de woorden van Mattheüs 1:21 ligt
het gehele, heerlijke Evangelie van
God opgesloten. Al de centrale feiten
en factoren van ons geloof, al de eeuwige en wezenlijke waarheden hangen ten nauwste met elkaar samen.
De één staat of valt met de ander.
Wij hebben vaak enige voorliefde voor
een bepaalde waarheid uit het Woord
van God, waarop wij dan bijzonder de

klemtoon leggen, om daarmee het gewicht van een andere waarheid te verkleinen. Zij staan of vallen echter met
elkaar.
Neem het bekende voorbeeld in Paulus' brief aan Titus: "De zaligmakende genade Gods is verschenen aan
alle mensen", dat is de vleeswording,
de eerste Advent, "en onderwijst ons,
dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende,
matig en rechtvaardig en godzalig
leven zouden in deze tegenwoordige
wereld." Tit. 2:11-14 Dat is het gevolg van
Christus' eerste komst, de vrucht van
de vleeswording. "Verwachtende de
zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus." Dat is de tweede advent, Zijn tweede komst. "Die
Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons verlossen zou van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen
volk zou reinigen, ijverig in goede
werken." Dat is Zijn opstanding en leven voor ons aan Gods Rechterhand,
de schakel tussen de eerste en de
tweede komst van Christus; het resultaat van Golgotha, het doel van
Zijn lijden en sterven voor ons, opdat
wij door onze goede werken God verheerlijken zouden.
Hier hebben wij in één zin de gehele
leer der zaligheid, de wezenlijke en
eeuwige waarheden van ons geloof in
één bundel samengebonden, zodat
wanneer u gelooft in de vleeswording, u daarbij automatisch de gehele inhoud van het volle Evangelie
aanvaardt.
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Drie verschijningen
Neem nu de brief aan de Hebreeën
voor u, hoofdstuk 9, de verzen 24-28.
Let op de drie verschijningen. Eén van
de sleutelwoorden van deze brief is
het woord "meerder" (N. V. beter).
Hier in dit hoofdstuk hebt u een betere Hogepriester, omdat Hij alle voorgaande hogepriesters terzijde zet, die
niet met hun eigen bloed, het heiligdom éénmaal per jaar ingingen. Want
in vers 26 lezen wij: "Nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te
doen, door Zijns Zelfs offerande."
Eenmaal in de voleinding der eeuwen
is Hij verschenen: dat betreft het verleden.
Maar dan in vers 24 hebt u het feit
dat, terwijl andere hogepriesters regelmatig éénmaal per jaar het aardse heiligdom binnengingen, Christus
is ingegaan in de hemel zelf, om nu te
verschijnen voor het aangezicht van
God voor ons, als onze Vertegenwoordiger en enige, algenoegzame Hogepriester. Dat is de tweede verschijning
en houdt verband met het heden.
Op de grote Verzoendag ging de hogepriester het Heilige der Heiligen
binnen, om bloed te sprengen op het
verzoendeksel, en de gehele vergadering der kinderen Israëls wachtte
dan op zijn wederkomst, op zijn herverschijning, op het bewijs, dat hun
zonden verzoend waren voor de almachtige God. Zo "is het de Mens gezet éénmaal te sterven, en daarna het
oordeel". Maar "Christus, éénmaal
geofferd zijnde, om veler zonden weg
te nemen, zal ten anderen male zon-

der zonde gezien worden van hen, die
Hem verwachten tot zaligheid." Dit
is dus het volle Evangelie: In het verleden: Vergeving en Reiniging; in het
heden: Kracht; en in de toekomst,
absolute Volmaaktheid. O, welk een
heerlijke Heiland, welk een wonder
van verlossing!
De Christelijke boodschap
Wij begonnen met het verleden. "Gij
zult Zijn Naam heten Jezus, want Hij
zal Zijn volk zaligmaken van hun
zonden."
De mensen zeggen wel eens tot ons:
"Waarom brengt u niet het eenvoudige Evangelie?" Het antwoord is even
eenvoudig als de vraag dwaas is: "Er
is geen eenvoudig Evangelie te prediken." Herinnert u zich niet, dat Jehova zeide: "Mijn gedachten zijn niet
ulieder gedachten." Jes. 55:8
Zou het ooit in een menselijk hart opgeklommen zijn, dat de gezegende
Zoon van God vervloekt moest worden, opdat degenen, die onder de
vloek der zonde lagen gezegend zouden worden?
Of dat een zondeloze Mens tot zonde
gemaakt moest worden, opdat de zondige mens gemaakt zou worden tot
zondeloze Mens?
Dat een Onsterfelijke zou sterven,
opdat mensen, dood in zonden en misdaden, eeuwig zouden leven?
Dat de Zoon van God zou worden de
Zoon des mensen, opdat de zonen der
mensen zouden worden tot zonen van
God?
De weg der verlossing is niet door
mensen, maar door God Zelf uitge-
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dacht. De liefde van God wordt in deze
weg zo groot en verheven, dat wij nimmer haar diepten kunnen peilen. Dit
is de Kerstboodschap: het omvat verleden, heden en toekomst.
In het verleden: Vergeving. Als u Jezus aanneemt als uw persoonlijke Zaligmaker, dan komt uw gehele zondige leven onder het bloed en bent u gereinigd van alle zonde, en van haar
schande, schuld en straf. Ik neem aan,
dat deze dingen voor ons allen wel
duidelijk zijn, en ga nu onmiddellijk
over tot het heden, dat voor ons belangrijker is - en ook belangrijker voor
onze Heiland en Heer - dan het verleden. En in het heden is de Kerstboodschap: Kracht.
Alle Bijbelse waarheden houden met
elkaar verband. U kunt niet de vleeswording prediken zonder te wijzen op
de kruisiging, want Hij kwam niet alleen om te leven, maar om te sterven.
Hij leefde, opdat Hij zou sterven. Als
Hij alleen maar Zijn heerlijk leven
geleefd had, dan zou Hij ons achtergelaten hebben misschien in bewondering, maar ook in diepe wanhoop.
Het is alleen omdat Hij stierf, de
Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen", dat Hij "ons tot God kan brengen." U kunt Golgotha niet zien zonder Pinksteren. Want Pinksteren betekent het werk van Christus ín ons,
dat het werk van Christus vóór ons
op Golgotha tot een werkelijkheid
maakt in onze dagelijkse ervaring.
Toen de Heilige Geest, in de zevenvoudige volheid van Zijn macht, op
aarde kwam op de Pinksterdag, was

het Zijn geboortedag evenzeer als het
de geboortedag was van de Christelijke Gemeente. De Heilige Geest kon
niet nederdalen voordat Jezus Christus was opgevaren en geheiligd door
God de Vader. Op de Pinksterdag
werd de Gemeente de voortzetting en
uitbreiding van de Vleeswording".
Driemaal spreekt Paulus in de brieven van de Gemeente te Corinthe
over de Gemeente als de Tempel van
de levende God. Ook lezen wij in Efeze 2:22: "Op welke ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods
in de Geest." De Gemeente, en ieder
persoonlijk lid van de Gemeente, wedergeboren door het volbrachte werk
van Christus aan Golgotha, wedergeboren door de kracht van de Heilige
Geest, is een voortzetting en uitbreiding van de Vleeswording. En door
Zijn inspirerende kracht bevorderen
wij Zijn doel, als levende stenen in de
grote tempel.
Herinnert u zich de geschiedenis van
Jozef, die door zijn onrechtvaardige
gevangenschap en zijn onschuldig lijden gelegenheid kreeg om zijn bekwaamheden te openbaren die hem
geschikt maakten om de onderkoning
van Egypte te worden en een verlosser van een volk uit de hongersnood?
Jozef is het meest volmaakte type
van de Heere Jezus, Die, om Zaligmaker te worden "in de dagen Zijns vleses nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij geleden
heeft; en geheiligd zijnde, is Hij allen,
die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden." Heb. 5:7-9
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Dit gedeelte stelt Jezus voor uw aandacht als "de Overste Leidsman en
Voleinder des geloofs", en om dat te
worden, moest Hij geheiligd worden
door lijden. Dus "hoewel Hij de Zoon
was, nochtans heeft Hij gehoorzaamheid geleerd....." en het is aan ons, om
Hem te gehoorzamen en te volgen.
"In hetgeen Hij Zelf verzocht zijnde,
geleden heeft." Als een menselijk wezen werd Hij blootgesteld aan alle verzoekingen en moeilijkheden en beproevingen, opdat Hij nu medelijden
zou kunnen hebben met onze zwakheden. Daardoor is Hij nu in staat als
een barmhartig en getrouw Hogepriester met ons mee te voelen, en
voor ons op te treden, zoals alleen de
Heere God Almachtig kon optreden.
Als onze Vertegenwoordiger ging Hij
terug naar de heerlijkheid, en kan Hij
ook volgens Heb. 7:25 "volkomen zalig maken, degenen die door Hem tot
God gaan."
Het overwinningsleven
Wat is het resultaat hiervan in onze
Christelijke ervaring? "Al de volheid
der Godheid lichamelijk" woont in de
Heere Jezus. Hij woont door Zijn
Geest in mij. Dat is de Kerstboodschap voor mij, dat Hij niet alleen
1900 jaar geleden als een baby in de
kribbe van Bethlehem geboren werd,
maar dat Hij ook met al Zijn Goddelijke glorie en rijkdom woning in mijn
hart gemaakt heeft, om mij dagelijks
te doen delen in Zijn overwinning.
"Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus
Christus."

Daarom kwam Hij in de wereld, opdat
wij door Hem leven zouden. Tenzij u
en ik een overwinnend Christelijk leven leven in de kracht van Zijn eindeloos, eeuwig Priesterschap, hebben
wij nimmer de volle betekenis van de
Kerstboodschap begrepen, en openbaren wij de Kerstboodschap niet.
Onze verwachting
Wij willen ons nu nog met onze verwachting bezighouden. Jezus Christus
kwam de eerste keer, om verzoening
voor de zonden teweeg te brengen. Hij
komt de tweede keer om ons van de
aanwezigheid der zonde te bevrijden.
Christus éénmaal geofferd zijnde, zal
ten anderen male zonder zonde gezien
worden. Verwachten wij Hem?
Het woord "ten anderen male" heeft
zijn parallel in Jesaja 11, waarin u
leest over de verlossing dezer wereld
van zonde, als Christus wederkomt.
Dan zal het resultaat der zonde van
de dierlijke schepping weggenomen
worden, en "zal de wolf met het lam
tezamen nederliggen. De hele schepping zal dan in zulk een harmonie en
eenheid verkeren, dat "een klein
jongske" ze zal drijven.
Is uw lievelingshoofdstuk Romeinen
8? Herinner u dan de verzen 19 tot 23,
die handelen over de verhouding van
de schepping tot het werk van Golgotha. Het begint: "Want het schepsel,
als met opgestoken hoofde, verwacht
de openbaring der zonen Gods.....", en
eindigt met: "het ganse schepsel zucht
en is als in barensnood tot nu toe, en
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niet alleen dat, maar ook wij zelf, die
de eerstelingen des Geestes hebben,
wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen,
namelijk de verlossing onzes lichaams."
Uw verlossing begon bij Golgotha?
Neen, neen, neen! U was "uitverkoren
in Hem", "het Lam geslacht voor de
grondlegging der wereld", en door alle
eeuwen heen bereidde God de wereld
voor op de komst van Christus bij Zijn
eerste advent. Uw eigenlijke verlossing begon toen u geloofde in de vleeswording en in haar climax op Golgotha, waar Hij uitriep: "Het is volbracht!" En het was ook volbracht.
Maar is uw verlossing volbracht? U
weet, dat het niet zo is. Uw ziel is verlost, uw lichaam is nog niet verlost,
maar zal spoedig verlost worden. Ik
zal u de climax geven: "Wij zullen

Hem gelijk zijn, want wij zullen Hem
zien, gelijk Hij is."
Elke Christen moet Christus gelijkvormig gemaakt worden. Wanneer Hij
wederkomt "zullen wij Hem gelijk
zijn, want wij zullen Hem zien, gelijk
Hij is." Wat betekent dat voor u?
Indien het waar is, dat ik Hem lichamelijk gelijk zal worden, wanneer ik
Hem met het lichamelijk oog zal zien
gelijk Hij is, dan betekent dat voor
ons, dat wij nu moreel meer en meer
Hem gelijk zullen worden, als wij
Hem met het oog des geloofs zien, gelijk Hij nu is. Wij zien Hem, gelijk Hij
nu is als Voorspraak en Hogepriester,
in wat Jakobus noemt "de spiegel van
het Woord." Paulus zegt in 2Kor. 3:18
"Wij allen de heerlijkheid des Heeren
weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd,
van heerlijkheid tot heerlijkheid, als
van des Heeren Geest."

Nederlands Bijbelstudie Contactdag
zaterdag 12 januari 2002, 10:00 uur in
't Poshuis, Munnikenweg 58,
't Harde
met als onderwerp

Bruid of Zoon?
(De mannelijkheid van de Gemeente)
Gelegen aan de bosrand en de markt, op loopafstand van het winkelcentrum
Snelweg A28 Amersfoort-Zwolle; Afrit 't Harde, 1e weg links; 4e weg rechts
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Wie regeert de wereld?
door Jb. Klein Haneveld; 1949
Het wordt zo vaak gezegd: Natuurlijk regeert God de wereld.
En de een zegt het de ander na. Maar is dat eigenlijk wel zo?
Wordt deze wereld, zoals wij haar kennen, met al haar ellende
en zonde, door God geregeerd? Oefent Hij Koninklijk gezag over
haar uit?
Wie een klein beetje nadenkt, zal deze vraag ontkennend moeten
beantwoorden. Niet, alsof God niet de hoogste Koning zou zijn.
Hij is dat zeker! Hij is "de zalige en enige Heerser, de Koning der
koningen en de Heer der heren..... Hem zij eer en eeuwige kracht.
Amen." 1Tim. 6:15, 16
Wij moeten echter nooit vergeten, dat
deze wereld in Gods Koninkrijk een
provincie is, die tegen Hem in opstand
is. Haar aanvoerder in deze opstand
is niemand minder dan de grote tegenstander van God: de satan.
Zolang deze opstand en rebellie duurt,
wordt de wereld niet door God, maar
door satan geregeerd. Zij staat onder
rechtstreekse contrôle van de "overste
dezer wereld", d.i. de duivel. Pas na
het blazen van de zevende bazuin zullen luide stemmen in de hemel weerklinken: "Het Koningschap over de
wereld is gekomen aan onze Heer en
Zijn Gezalfde en Hij zal Koning zijn
tot in alle eeuwigheden." Op. 11:15
Hoe kan men, met zulk een tekst voor
ogen, staande houden, dat God thans
de wereld regeert?

De overste dezer wereld
Tot driemaal toe heeft de Heere Jezus
de satan "de overste dezer wereld" genoemd. (Zie Joh. 12:31; 14:30 en 16:11)
Feitelijk was hij dat reeds geweest
vanaf de zondeval. Maar nu het hem
gelukte de meest tegenstrijdige elementen: farizeën en sadduceën, overpriesters en schriftgeleerden, nationalisten en collaborateurs, Pilatus en
Herodes, Joden en heidenen, allen en
allen samen te verenigen in één machtig front tegen de Zoon van God, kan
hij met meer recht dan ooit tevoren de
vorst der wereld worden genoemd.
En vandaag aan de dag kunnen wij
zien, hoe vorsten en volken, staatslieden en rechtsgeleerden, politieke leiders en godsdienstige leiders, kapitalisten en communisten, zowel aan
deze als aan gene zijde van het ijze-
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ren gordijn, allen en allen, op slechts
enkele uitzonderingen na, geïnspireerd worden door deze "vorst der
duisternis"; en zelfs die uitzonderingen ontkomen niet altijd aan zijn
greep.
Satan regeert de wereld
Maar hoe kunnen dan de Psalmen
verklaren: "De HEERE regeert?" Deze
bekende uitspraak vinden wij in de
Psalmen 93, 96, 97 en 99, te midden
van een merkwaardige reeks Psalmen, die alle de komst van Jehova, d.i.
Christus, beschrijven, om het oordeel
over de volkeren der aarde te voltrekken en Zijn troon op aarde te vestigen.
Ze heeft dus geen betrekking op de
tegenwoordige toestand der dingen,
maar slaat profetisch op de toekomst,
als Christus regeert en satan in de afgrond gebonden is. Op. 20
Zij slaat dus niet op de tegenwoordige bedeling der genade, waarin wij leven, maar op de toekomstige bedeling
van het Koninkrijk, d. i. het "duizendjarig vrederijk".
Trouwens hoe kan Psalm 97:1 "De
H EERE regeert, de aarde verheuge
zich, dat vele eilanden zich verblijden" van toepassing zijn op de tegenwoordige tijd, waarvan Paulus immers verklaart, dat de ganse schepping in al haar delen zucht en aan de
slavernij der vergankelijkheid onderworpen is? Rom.8
Pas zodra de vloek, die sinds de zondeval op de aarde rust, zal opgeheven
zijn bij de wederkomst des Heeren, zal
zij zich verheugen en verblijden.

Een troostloze gedachte?
Satan is dus de "overste der wereld".
Maar is dat geen verschrikkelijke en
troostloze gedachte? Zijn wij dan, wat
ons leven op aarde betreft, aan de willekeur en boosheid van deze vorst der
duisternis overgeleverd?
Zeer zeker niet! De Bijbel leert ons
gelukkig wel anders. Reeds in één der
oudste Bijbelboeken - het boek Job worden ons enkele merkwaardige ophelderingen gegeven in deze kwestie.
Kan satan met Job doen wat hij wil?
Integendeel, hij kan geen stap verder
gaan, dan God toelaat. God heeft een
"omheining" gemaakt rondom Job en
rondom al wat hij bezit. En de satan
met al zijn helse machten is niet in
staat, om die omheining te doorbreken.
Want God is machtiger dan de satan.
Hij is "de Almachtige". Halleluja!
Deze waarheid vinden wij overal in de
Schrift terug. Luister maar:
"Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is
de HEERE rondom Zijn volk van nu aan
tot in eeuwigheid." Ps. 125:2
"De Engel des H EEREN legert Zich
rondom degenen, die Hem vrezen, en
redt hen." Ps. 34:8
"En ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Eliza." 2Kon. 6:17
Wat konden de Syrische legerscharen
daartegen verrichten?
God zorgt voor de Zijnen in deze wereld en beschermt ze. Soms gebeurt
het, zoals bij Job, dat God de afbake-
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ning tijdelijk terugzet en de veilige
ring rondom de rechtvaardige kleiner
maakt. De redenen daartoe kunnen
verschillend zijn. Het zou ons thans te
ver voeren, om dit nader uiteen te zetten. Maar één ding staat onomstotelijk vast: Altijd is de eer van Zijn
Naam er mee gemoeid!
Tot tweemaal toe maakt God de ring
bij Job kleiner. Eerst wordt al wat hij
bezit aan de satan overgegeven; later
ook hij zelf, alleen zijn leven moet gespaard blijven. Niet zelden neemt God
ook deze laatste beperking weg.
De duivel zou sommige gelovigen in de
gemeente van Smyrna in de gevangenis werpen, ja hen ter dood doen brengen. Doch Jezus zegt tot hen: "Wees
getrouw tot de dood en Ik zal u geven
de kroon des levens." Op. 2:10
Gelijk Hij vroeger gezegd had: "Weest
niet bevreesd voor hen, die wel het
lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden." Mat. 10:28
Moge ook het lichaam een prooi worden van satan, dan nog is de ziel van
Gods Kind veilig bij Jezus.
Aan de satan overgegeven
Terloops zij in dit verband nog opgemerkt, dat hiermede tevens duidelijk
wordt, wat Paulus bedoelt met de uitdrukking: "Iemand aan de satan overgeven." Tim. 1:20; 1Kor. 5:5
Maar nog eens: De redenen hiervoor
kunnen verschillend zijn en zijn in de
gevallen die Paulus bedoelt inderdaad heel anders dan bij Job. Maar
de zaak is dezelfde. Satan is de vorst

dezer wereld. Hij haat al Gods kinderen met een dodelijke haat. Toch behoeven zij niet te vrezen; want ze zijn
volkomen veilig, omdat God hen beschermt. Ook zal Hij hen nooit verzocht laten worden boven hetgeen ze
verdragen kunnen. 1Kor. 10:13
Maar dat is heel wat anders, dan dat
God de wereld zou regeren. Elke regering dwingt ot naleving van de door
haar afgekondigde wetten; deed ze
dat niet, dan zou zij ophouden regering te zijn. God oefent echter in het
algemeen geen dwingende macht uit
in de tegenwoordige wereld. Hij laat
het kwade op zijn beloop en zwijgt.
Wij leven in de eeuw van het stilzwijgen Gods. Ps. 50:21
De bijbel noemt dat "de verborgenheid
Gods". Dat "in de dagen van de stem
der zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zal de verborgenheid Gods
voleindigd zijn". Op. 10:7 Dan zal Hij niet
langer zwijgen, maar gerechtigheid
uitoefenen.
"Onze God komt en zal niet zwijgen;
vuur verteert voor Zijn aangezicht; en
rondom stormt het geweldig. Hij roept
tot de hemel daarboven en tot de aarde, om Zijn volk te richten." Ps. 50:3, 4
De bewering, dat God nu de wereld
regeert, maakt Hem voor de ongelovigen een aanfluiting. Zij wijzen terecht op de ontzaglijke ellende en hemeltergende ongerechtigheid in de
wereld en vragen: "Als God werkelijk
regeert, waarom maakt Hij daar dan
geen eind aan?"
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De macht van de satan
Satan regeert de wereld.
Hoe reëel en hoe omvangrijk deze regeermacht is, komt in de geschiedenis van Job treffend tot uiting. Als
God aan de satan de vrije hand laat
tegenover Job, gaat hij onmiddellijk
aan het werk.
Hij laat de Sabeeërs een inval doen op
Jobs kleinvee en op de herders, zodat
ze allen omkomen, op één herder na.
Hij laat drie benden Chaldeeën op
Jobs kamelen aanvallen en wegroven;
de geleiders worden allen op één na
gedood.
Hij laat een stormwind uit de woestijn
opsteken, die het huis van Jobs oudste
zoon doet instorten, met het gevolg
dat Jobs tien kinderen, die daar feestelijk bijeen zijn, allen omkomen, en
ook het dienstvolk; slechts een knecht
brengt er het leven af. Niet alleen Sabeeërs en Chaldeeën volgen satans
leiding, maar ook de natuurkrachten,
stormen en onweer staan geheel tot
zijn beschikking.
De mensen willen soms van het weer
geen kwaad gesproken zien; want het
weer is Gods weer, zeggen ze. Maar
dat gaat lang niet altijd op. De Heere
Jezus zag in de storm op zee een openbaring van de macht van de satan, en
bestrafte golven en wind.
Hoe nauwkeurig weet de satan zijn
wil door te zetten. Bij de vier verschillende aanslagen op Jobs bezittingen,
waardoor deze zwaarbeproefde man

op één dag van schatrijk straatarm
wordt, ontkomt er telkens één man, en
ook niet meer dan één. En wel zó, dat
zij precies op de beurt af, alsof het afgesproken werk was, aan Job de vreselijke jobstijding kunnen overbrengen. Op een buitenstaander zou dat de
indruk kunnen maken, alsof Gods eigen hand hier kennelijk had ingegrepen. En dat was ook de bedoeling van
de satan. Hij wilde Job er immers toe
brengen, een wantrouwen jegens God
te gaan koesteren en Hem de dienst
op te zeggen.
Het had er alle schijn van alsof God
Zelf hier handelend was opgetreden.
De drie vrienden, die later Job kwamen bezoeken, hebben het dan ook
inderdaad zo opgevat. En toch was dit
alles niet het werk van God, maar van
de satan. Velen in onze tijd zouden, indien hen iets dergelijks overkwam,
zeggen: "Zie je wel, dat God regeert?"
En toch was het alles een uitvloeisel
van het ontzettende feit, dat de satan
de wereld regeert. Al is het dan ook
onder de toelating Gods, en tot zo lang
als God het belieft.
Niet God, maar Satan regeert thans
de wereld.
Wel is er regering Gods over Zijn kinderen. Maar beter zou men kunnen
spreken van Gods vaderlijke leiding
en bescherming. Doch dat is weer een
heel ander onderwerp.
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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" zullen wij ons daarom speciaal bezighouden 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 15 december: Ultradispensationalisme en Alverzoening
Onderwerp16 februari: Getallensymboliek
Dagindeling:
10:00 uur 1e College
11:00 uur pauze
11:30 uur 2e College
12:30 uur Middagpauze
13:30 uur 3e College
14:30 uur pauze
15:00 uur 4e College
16:00 uur 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
Bijbelstudies o.l.v. Ab Klein Haneveld worden D.V. en onder
voorbehoud gehouden in de volgende plaatsen:
ALKMAAR donderdag 6 dec, 17/31
jan, 14/28 feb, 14/28 mrt, 19:45
uur; "Delta", Oude Kanaaldijk 2
De brief aan Efeze
AMSTERDAM zaterdag 8 dec, 26
jan, 23 feb, 23 mrt, 15:00 uur;
Postjesweg 150
BEVERWIJK zondag 2 dec,
27 jan, 24 mrt,
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
BOLSWARD woensdag 12 dec, 23
jan, 6/20 feb, 6/20 mrt, 20:00 uur;
Christen Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
BOLSWARD zondag 9 dec,
24 feb, 9,30 uur
7 apr DOOPDIENST, 14:00 uur;
Adres als hierboven
BOLSWARD 15 dec,
16 feb, 20 apr, 15 juni,
10:00 uur; Gebouw Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College
DRACHTEN donderdag 13 dec, 24
jan, 7/21 feb, 7/21 mrt, 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
Het boek Prediker

DRACHTEN zondag 10 mrt,
14:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EINDHOVEN woensdag 5 dec, 16/30
jan, 13/27 feb, 13/27 mrt, 20:00
uur; Emmaüskerk, Barrierweg
EMMEN maandag 10 dec, 21 jan, 4/
18 feb, 4/18 mrt, 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21
Brieven aan de Thessalonicensen
't HARDE zaterdag 12 jan,
16 mrt, 25 mei
10.00 uur; 't Poshuis,
Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
HARMELEN maandag 3 dec,
14/28 jan, 11/25 feb, 11/25 mrt
20:00 uur; H.I. -gebouw,
Willem Alexanderlaan 1
Het boek Handelingen
LEERDAM zondag 23 dec,
20 jan, 17 feb, 17 mrt, 10:00 uur;
West-End, v Gentstraat t/o nr. 19
OLDEBROEK dinsdag 4 dec, 15/29
jan, 12/26 feb, 12/26 mrt, 20:00
uur; Stationsweg 43;
De vrouw en het beest
OLDEBROEK zondag 9 dec, 2- jan,
3/17 feb, 3/17/31 mrt
17:30 uur; L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
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Geliefde lezer,
Na de wereldschokkende gebeurtenissen van de laatste tijd leek het voor de
hand te liggen óók een sensationeel
artikel te produceren, waarin deze dingen al of niet met het "profetisch
Woord" in verband worden gebracht.
Toch maar niet gedaan. Dit betekent
niet dat ik niet gereageerd heb op de
gebeurtenissen, maar daar spreken
mij minder moeilijk valt dan schrijven
was mijn reaktie verbaal.
Het resultaat daarvan is terug te vinden op de van deze lezingen gemaakte
audio-cassettes en/of cd's, waarvan op
blz. 5 t/m 7 een korte beschrijving is te
vinden. Met veel moeite vond ik een nederlands artikel uit 1948 (uit een reeks
over Openbaring), waarin wordt uiteengezet dat het profetische Babel wel
degelijk een letterlijk Babel is en dus
niet slechts een systeem, of New York of
Rome o.i.d.. U vindt het hier vanaf blz.
1 opnieuw gepubliceerd, daar toch de
oorspronkelijke bedoeling van dit blad
was om oude publicaties opnieuw onder de aandacht te brengen.
Door dit laatste is overigens de inhoud
van deze periodiek zeker geen gebalanceerde representatie van wat in onze
bijbelstudie-bijeenkomsten wordt besproken. Daarvoor zal men die toch
werkelijk moeten bezoeken. Speciaal
onze nieuwe lezers nodigen wij hierbij
van harte uit. Dus hopelijk tot ziens.
Ab Klein Haneveld

Nederlands Bijbelstudie Centrum

Nederlands Bijbelstudie Cassettes

Nederlands Bijbelstudie Conferenties

Nederlands Bijbelstudie Contactdagen
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