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Apostels & Epistels
(briefing over brieven)
Exclusief bedoeld voor gelovigen zijn de brieven van de apostelen
in het Nieuwe Testament, dat licht van de Heilige Geest werpt
op het Oude. Voor wie de Waarheid niet in geloof heeft erkend,
blijven die epistels van die dienstknechten des Heeren onbegrijpelijk. Dat geldt trouwens voor héél Gods Woord, ook al pretenderen evident ongelovige theologen vaak hooghartig het tegendeel. Maar de natuurlijke mens zoekt de Waarheid niet.
In uitgebreide zin ging dáárover de
jaarlijkse conferentie van het Nederlands Bijbelstudie Centrum in 2004,
van 24 tot en met 31 juli in Wuppertal. 'Apostels & Epistels' was deze
keer het thema. In zijn dagelijkse bijbelstudies weerlegde Ab Klein Haneveld ook op bijbelse gronden dat de
apostelen - en vooral Paulus - bij het
schrijven van een groot deel van hun
brieven nog niet volledig op de hoogte waren van het Evangelie. Het maken van onderscheid tussen vroege en
late brieven berust dan ook op een
ernstige dwaalleer.
Elke studie werd aansluitend door
Johan Th. Bos in een lied samengevat.
Overigens zijn niet alle coupletten ook

door hem gezongen. Daarvoor waren
het er (ter wille van de volledigheid)
te veel. Maar de complete weergave is
wel in dit geschriftje te vinden. De
deelnemers (meer dan ooit tevoren!)
van alle leeftijden zien terug op een
heel gezegende week, in een sfeer van
grote harmonie. Zij werden verdiept
in hun geloof en kennis van de Schrift.
Om ook zélf beter te kunnen functioneren als 'open brieven,' een term uit
het speciaal voor de gelegenheid geschreven conferentielied.
Wij bieden deze uitgave aan ter herinnering aan een prachtige week. Voor
het eerst ook aan de velen die niet aanwezig waren. Misschien komen zij er
door op een goede gedachte.....
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Zaterdagavond 27 juli 2004
(Melodie: Heer, vergeef)
Alle boeken van de Bijbel
In het Nieuwe testament
Zijn geschreven door apostels
En als brieven ook bekend
De epistels zijn gezonden
En belangrijk is aan wie
Niet voor iedereen bestemd dus
Is wat 'k ook in Gods Woord zie
Wie de Waarheid heeft ontvangen
Omdat hij die Waarheid zocht
Voor hem zijn nou die epistels
Opdat hij zicht krijgen mocht
Op Hem in Wie alle dingen
Zijn geworden, op Gods plan
Dat men 't steeds beter leert kennen
Is daar de bedoeling van
Je kunt brieven dicht ook laten
Maar dan heb je er niets aan
Dat de Schriften van Hem spreken
Gaf de Heer ons te verstaan
En Hij is 't Die Schriften opent
Voor degene die gelooft
Gods Geest wil het Licht hem geven
Dat de wereld heeft gedoofd
Ook Hebreeën is geschreven
In de vorm dus van een brief
Dat geldt zelfs voor Openbaring
Bij dat toekomstperspectief
Werd gezegd: het is gezonden
Dus aan de ecclesia
Die waarheid graag wil horen
Christus' boodschap van gena
In Johannes één vers veertien
Staat: de Heer is opgestaan

En wij hebben Hem gezien al
Heerlijkheid, die kwam er aan
Als wij licht willen ontvangen
Moet je dat wel achterna
Nee, je vindt 't niet in de wereld
't Is voor de ecclesia
Aan die al de Waarheid kennen
Zijn de brieven steeds gericht
Maar 't begin zelfs van Mattheüs
Geeft al op de afloop zicht
De Heer Jezus werd de Christus
In 't Oud Testament beloofd
Zaligheid die gaat voorbij aan
Wie wel leest, maar niet gelooft
Ieder die Hem aan zal roepen
Die wordt zalig, zegt het Woord
Maar je moet Hem wel vertrouwen
En van Hem hebben gehoord
Wie zal 't Evangelie brengen
Dan Hij Die gezonden is
Maar valt 't niet in goede aarde
Gaat het met het zaad toch mis
Opdat ik vernieuwd zou worden
Daarvoor is 't Nieuw Testament
Maar wij hebben te geloven
Wat van oudsher was bekend
Eigenlijk zijn alle boeken
In dat tweede bijbeldeel
Specifiek aan ons geschreven
'n Brievenboek dus als geheel
Wij zijn van een nieuwe schepping
Eerstelingen in een land
Waarin wij niet thuis meer horen
Men is tegen ons gekant
Maar de Heer zond ons Zijn brieven
Hier in deze duisternis
Hij geeft licht aan wie tot wand'len
In dat licht bereid ook is
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‘t Gaat er om of jij wilt weten
Wat gezegd is door de Heer
Hij die zoekt die zal ook vinden
En krijgt zicht op licht steeds meer
Er zijn speciale brieven
Voor u, dus de enkeling
Die aan Zijn Woord ook gehoor geeft
En het in zijn hart ontving
Zondagmorgen 25 juli 2004
(Melodie: Lichtstad)
Van Godswege werd gezonden
Woord aan wie geroepen is
En behoort tot de Gemeente
Licht vond in de duisternis
Wat geslagen met de ban wordt
Is gescheiden van de Heer
In het Oude Testament werd
Ook gewaarschuwd keer op keer
Als gij van mijn Woord zult wijken
Wend Ik af mijn aangezicht
En zo zou het ook gebeuren
Met Zijn ban ontnam Hij Licht
Onze Heer heeft Zich verborgen
Die de wereld los eens liet
Maar Hij zond Zijn troost in brieven
Aan wie leeft, de waarheid ziet
Jezus, Hij kwam om te maken
Zijn volk van de zonde vrij
Maar een zichtbaar koninkrijk is
Er voorlopig nog niet bij
Om 't verlorene te redden
Kwam eenmaal de Mensenzoon
In een nieuw verbond, maar Hij is
Nog niet op een aardse troon
De parabels zijn geen uitleg
Maar juist een verborgenheid

Niet bedoeld voor religieuzen
Maar voor wie al zijn bevrijd
Hij die naar een ver land reisde
Kom ook weer terug daaruit
Nu nog is Hij er verborgen
En het Licht dat is hier uit
Vrede is het ware kenmerk
Van het eeuwig, nieuw verbond
Zijn genade en Zijn vrede
Is wat ik in Christus vond
Alles is Hem onderworpen
Maar de wereld weet dat niet
Wie zijn post wel heeft geopend
Is wie Zijn heerlijkheid ziet
Over Israël zal komen
Onheil en verschrikking, want
't Volk had niet meer dan religie
En afgoden in het land
Godsdienst brengt ons niet de waarheid
Blijft bij voorschriften en wet
Zonder Licht de Bijbel lezen
Is niet wat van dood ons redt
Toegevoegd aan de Gemeente
Aan Zijn tempel mogen wij
Ons ook laten onderwijzen
En dat onderwijs geeft Hij
Het is duister in de wereld
Want het licht is uitgegaan
Buiten de stad is Hij gestorven
En daar ook weer opgestaan
Nu staat voor het Joodse volk nog
Tijd, de klok van God dus, stil
Hij verbergt Zich, doet geen werk nu
In de wereld, maar hij wil
Eerst een hemels volk Zich vormen
Van geroepenen en Hij
Zendt hen brieven over 't werk dat
Hij wil doen in u en mij
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Religieuze leiders houden
Meer dan open, deuren dicht
Wie naar binnen wil, wordt doorgaans
Tot het doen van wet verplicht
Aan twee mannen die ooit reisden
Naar het dorpje Emmaüs
Is de Heere eens verschenen
En niet in de tempel dus
Niet aan Joden en de wereld
Maakt de Heer Zich nu bekend
Slechts aan wie zoeken naar Waarheid
Zich tot Hem hebben gewend
Wil de Heer heel graag verschijnen
Voor hen opent Hij Zijn Woord
Voor hen die Hem ernstig zoeken
Voor wie bij Zijn kudde hoort
Zondagavond 25 juli 2004
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Apart gezet, gewijd aan God
Was Paulus, afgezonderd
Voor 't brengen van de boodschap
En men hoorde licht verwonderd
Dat aloude beloften,
nu met Pasen zijn vervuld
Verkondigd door profeten,
misschien wel met ongeduld
Het Evangelie van Gods Zoon
Moest Paulus gaan vertellen
Dat Die nu echt gekomen was
Na eeuwenlang voorspellen
Dat deden de profeten
Maar de apostel hield het kort
Hij zei: nú is de Heer er
Door Wie u behouden wordt
Refrein:
De brieven in de Bijbel
Die zijn aan ons gericht

Aan mensen die geloven
En zij ontvangen licht
Hij openbaart de Waarheid
Door Zijn Geest
Niet ontdekt door wie
Het Woord alleen maar leest
Na Pasen is de Heer nog maar
Aan enkelen verschenen
Het kwam er meer op neer
Dat Hij voorlopig is verdwenen
Het Evangelie wordt in de
Romeinenbrief verklaard
Maar louter aan degenen
Die het Woord hebben aanvaard
Apostelschap dat door de Heer
Aan Paulus was gegeven
Dat kwam na vele jaren toch
Blijkbaar pas echt tot leven
Hij predikte de boodschap en
Schreef met autoriteit
Het Woord dat is gepredikt
Destijds ook al wereldwijd
Refrein:
De brieven van apostels
Die zijn alleen gericht
Aan mensen die geloven
En zij ontvangen licht
Hij openbaart de Waarheid
Door Zijn Geest
Niet ontdekt door wie
't Woord ongelovig leest
De blijde boodschap kan alleen
Die over Christus wezen
God heeft gedaan wat was beloofd
En men had kunnen lezen
In heel het Oude Testament
God heeft geopenbaard

NBC augustus 2004 pagina 4

Nederlands Bijbelstudie Circulaire
De waarheid aan een ieder
Die de kracht Gods heeft aanvaard
Die kracht van God, die werkt alleen
In mensen die geloven
Het is het eeuwig Woord
Niet naar de mens, het komt van boven
Het Evangelie gaat steeds
Over Gods rechtvaardigheid
Maar uit de hemel komt ook toorn
Over ongerechtigheid (Refrein)
De mens zoekt niet de Waarheid
Hij heeft andere belangen
Hij zoekt zichzelf en zal dus
Van nature niet verlangen
Naar God en Zijn beloften
Nee, die blieft de mensheid niet
Hoewel wie heel goed kijkt
De Schepper in de schepping ziet
God houdt 't er op dat mensen wel
Hun Schepper willen kennen
Je zou kunnen beginnen
Met je Maker te erkennen
Het onverstandig denken
Heeft het licht hier uitgedaan
Men weet alles van niets
Is achter zichzelf aan gegaan (Refrein)
De mens heeft zich tot God gemaakt
Maar na duizenden jaren
Moet men wel zien dat 't echt niets wordt
En Paulus bleef verklaren:
Het schepsel wordt geëerd
En daarmee dus de Schepper niet
Zodat men ook geen normen
En geen waarden hier meer ziet
Het enige wat ik kan doen
Is 't Evangelie brengen

En mij niet in de normen van
De legerstede mengen
't Gaat niet om wat je doet
Maar om wat er in jouw hart woont
God gaf de wereld over aan
Het kwaad, is ons getoond (Refrein)
De Christus is door God aan
De Gemeente nu gegeven
Ja, Hij beperkt Zich nu tot wie
In en door Christus leven
Epistelen, apostelen
Gezonden zijn er nu
Tot opbouw van het Lichaam
Door Zijn Geest in mij en u (Refrein)
Maandagochtend 26 juli 2004
(Melodie: Welk een Vriend)
Deze wereld wil niet kennen
God Die haar geschapen heeft
Wie de Waarheid accepteert, is
Wie buiten de wereld leeft
Die door God is losgelaten
En Hij nam het licht haar af
Terwijl Hij aan de Gemeente
De beloofde Christus gaf
Als wij ons niet openstellen
Voor des Heeren onderwijs
Zullen wij ook niets ervaren
En dan zijn wij eigenwijs
'Alzo lief had God de wereld'
Neemt niet weg dat Hij kastijdt
Door de Zoon zijn wij behouden
Leven wij in eeuwigheid
Nu al heb 'k opstandingsleven
Met Hem leef ik na het kruis
Ook al deze aardse dagen
In het vlees op weg naar huis

NBC augustus 2004 pagina 5

Nederlands Bijbelstudie Centrum
De genade Gods is leven
Uit en in en door geloof
Niet beheerst meer door de zonde
Maar daarvoor Oost-Indisch doof
De verhoogde slang van Mozes
Was alleen voor Israël
Niet voor de Egyptenaren
Maar voor de verlosten wel
En ook wij, wij zouden leven
Eens en tot in eeuwigheid
Door de opgestane Christus
Zien wij al Zijn heerlijkheid
Buiten 't zicht van deze wereld
Is waar God Zijn werk nu doet
Wie de wereld vast wil houden
Ziet dat werk dus echt niet goed
Je moet af van werelds denken
Als je Hem je leven geeft
In genade schonk God Christus
Door wie Hem kent Leven heeft
Christus is voor ons gestorven
Maar - en dat is nog veel meer God heeft Hem ook doen verrijzen
Opgewekt is onze Heer
Hij Die aan Gods rechterhand is
En tot Zoon gegenereerd
Stelt tot nu toe uit te eisen
Dat Hij ook op aard regeert
Nadat eenmaal de Galaten
Door Hem waren vrij gezet
Stelden zij zich ten onrechte
Weer onder de Joodse wet
Paulus noemt ze onverstandig
Onze schuld is weggedaan
Maar 't besef van onze zonden
Houdt ons soms bij Hem vandaan

Onze Heer, hij wast de voeten
Met het water van het Woord
Van degenen die geloven
Van wie bij Zijn Lichaam hoort
Eens zijn wij geheel gereinigd
Maar er is in 't nieuw verbond
'n Hogepriester die ons rein houdt
Hij Die voor Zijn volk opstond
Maandagavond 26 juli 2004
(Melodie: Aan de voeten)
Zonden zijn nog in ons leven
Maar de Hogepriester doet
Daarvoor altijd de verzoening
Want geenszins kon stierenbloed
Voor altijd zonden wegnemen
Maar er kwam een nieuw verbond
Daarin reinigt Hij 't geweten
Dood werk dat in de weg stond
Christus, onze Hogepriester
Hij ging eens de hemel in
't Ware heiligdom daar pleit Hij
Ons vrij tegen aanklacht in
En Hij maakt volkomen zalig
Zij die door Hem tot God gaan
Daardoor kunnen wij gereinigd
In Zijn dienst ook vruchtbaar staan
Door en voor de wet gestorven
Zijn wij en wij kunnen niet
Onder die wet nu nog leven
De apostel Paulus liet
In zijn brieven dan ook weten
Dat de Heer ons vrijheid gaf
Om Hem hier en nu te dienen
Door dood is wet van ons af
Onze Heer zal altijd zorgen
Voor degene die gelooft
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Hij, gesteld tot Hogepriester
Heeft het Zelf aan ons beloofd
Met ons houdt Hij Zich hier bezig
En dus met de wereld niet
Daarin mag ik Hem ook volgen
Die de wereld los eens liet
Onze Heer werd Hogepriester
Doordat Hij is opgestaan
Daarna heeft Hij Zich geofferd
Geeft Hebreeën helder aan
Niet het kruis was eens het einde
Dat was ook Zijn offer niet
Dat kwam pas nadat Hij daarna
Door kracht Gods het graf verliet
Christus heiligt de Gemeente
Zet ons voor Zijn dienst apart
Dat w' in goede werken wand'len
Is de wens nu van Zijn hart
Hij heeft Zich voor ons gegeven
Om van ongerechtigheid
Zijn volk, 't Lichaam, rein te maken
In goed werk door Hem bereid
Christus' werk in onze dagen
Is dat hij ons voorbereidt
Op toekomstig functioneren
Waarheen Hij ook Zelf ons leidt
Leef vandaag en dien de Heere
Morgen is een nieuwe dag
Het geheim is dat 'k Hem heden
In de vrijheid dienen mag
Dinsdagmorgen 27 juli 2004
(Melodie: Heer, vergeef)
Israël zal Mij verlaten
Had de Heere al voorzegd
Daarom is Gods toorn gekomen
Heeft ons Paulus uitgelegd

Toorn kwam over heel de wereld
Het loket ging daarmee dicht
God is niet meer in het midden
Van de Joden; weg is 't Licht
God heeft Zich voor deze wereld
Nu verborgen, ook de Jood
Stond op tegen de Gezalfde
Voor Hem is de mensheid dood
Want de Rotssteen is vergeten
Die hij heeft gegenereerd
God zei: 'k zie wel hoe het afloopt
Dit geslacht, dat is verkeerd
Low profile is Hij verschenen
Eens aan Lot en Hij verschijnt
Nu ook louter aan de broeders
Hij is met ons tot het eind
Van de eeuw, maar blijft verborgen
Voor de wereld, maar hij is
Met ons al in deze dagen
Kind'ren van de erfenis
Alles is Hem onderworpen
Maar de wereld ziet het niet
Openbaring van Zijn troon ligt
Voor haar nog in het verschiet
Maar wij zien de Heere Jezus
Al met heerlijkheid gekroond
Hij was minder dan de eng'len
Die nu in de hemel troont
Gerechtvaardigd van de zonde
Is de wereld door zijn dood
Maar je moet nog wel aanvaarden
Dat Hij Leven ook aanbood
Onze Heer zou vele zonen
Leiden naar de heerlijkheid
En de weg is door de Christus
Daarheen ook voor mij bereid
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David schreef over de Christus
Messiaanse poëzie
Hij sprak over de Gemeente
Dat was dus ook profetie
Door geloof hebben wij allen
Aan het werk des Heeren deel
En wij mogen Hem lof zingen
Als uit één mond, uit één keel
God verlos Mij was de bede
Van de Heer, Hij heeft beloofd
Aan de Vader, 'k zal lof zingen
Met een ieder die gelooft
Aan Maria, de Gemeente
Heeft Hij Zich bekend gemaakt
Na Zijn opstanding ten leven
En Hij heeft mij aangeraakt
Wie zachtmoedig is zal eten
Van het eeuwig levend Woord
En daarmee wordt dan verzadigd
Wie bij de Gemeente hoort
Adam II, Die zou eens komen
Die de hof bewaren zou
Over Hem was steeds geschreven
Zoon, Die Vaders wil doen wou
't Woord van God dat kreeg gestalte
In de opgestane Heer
En in Hem zijn de beloften
Ja en amen, Hij geeft eer
Met de broeders aan de Vader
Hij Die voor Pilatus zweeg
Spreekt nu wel met wie geloven
De Gemeente die Hij kreeg
Onze Heer blijft voor ons zorgen
Ook al kom je veel te kort
En wij weten dat de kracht Gods
In zwakheid volbracht steeds wordt
't is de actuele boodschap

Hij vult levens met Zijn Woord
En daarin wordt God verheerlijkt
In jou die bij Hem behoort
Dinsdagavond 27 juli 2004
(Melodie; Lichtstad)
Wat gezegd wordt over Christus
In het Oude testament
Dat geldt ook voor de Gemeente
Die Hij als Zijn broeders kent
Aan Hem heb ik deel gekregen
En dat door geloof alleen
Als 'k veel over Hem wil weten
Ga ik door de Psalmen heen
Veel kwaad heeft Hem aangegrepen
Omdat Hij mijn zonden droeg
Als het Hoofd van de familie
Slechts Zijn sterven was genoeg
Ja, Hij was wettig de Losser
En daarom had Hij het recht
Onze schulden te betalen
Dat is wat de Bijbel zegt
Met mijn Heer werd afgerekend
Daar Hij mijn schuld op Zich nam
Waardoor er voor al mijn zonden
Volle rechtvaardiging kwam
Laat degenen Die U zoeken
Vrolijk wezen en verblijd
Was de bede van de Heere
Voor wie Hem zijn toegewijd
In de wereld is geen vrede
Als men straks zegt dat die komt
Blijkt die geen vrede te wezen
Maar verderf, dat is vermomd
David schreef veel van zijn Psalmen
Toen hij zwaar nog werd bedreigd
Waarmee u een beeld van Christus
En Zijn broeders heden krijgt
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David, de gezalfde koning
Had in ballingschap geen haast
Hij vormde daar een regering
Saul, hij werd steeds meer verdwaasd
't Is een beeld van de positie
Die vandaag de onze is
Ik onedel van nature
Deel in 's Konings erfenis
'k Heb geloofd en daarom spreek Ik
Dat heeft onze Heer gezegd
Die de Priester is geworden
Wie aan Waarheid is gehecht
Tot hem zal de Heere spreken
De Gemeente, daar is Hij
En dus buiten deze wereld
Hij 's verdwenen, net als wij
Rehoboth, de Heer geeft ruimte
Kenmerk van het nieuw verbond
Dat geeft vrijheid aan wie eerder
Slaaf was, onder wet nog stond
Hij is bij mij, 'k zal niet vrezen
Want dat hoef ik nu niet meer
Ik maak deel uit van het Lichaam
Van de opgestane Heer
Door de dood heen is de Heere
Voor ons uit eenmaal gegaan
Vele schapen zouden volgen
Zij zijn met Hem opgestaan
Uit de dood en naar het Leven
Gaf Hij ons een open poort
Naar gerechtigheid, naar waarheid
Dus het levend, eeuwig Woord
Uit het dodenrijk in tranen
Riep de Heere een gebed
En omdat Hij bleef geloven
Werd Hij uit de dood gered
En ook wij mogen vertrouwen
Ook al doet schipbreuk ons zeer

In onze omstandigheden
Op het Woord van onze Heer

Woensdagmorgen 28 juli 2004
(Melodie: Hosanna)
In 't huis van Cornelius werd eens
Het goede nieuws gedeponeerd
Tot heidenen kwam het dus daarmee
En Petrus heeft geconstateerd:
Geen aanneming van de persoon is
Bij God aan de orde nu, want
Personen, die zijn in de Bijbel
Toch alleen maar de buitenkant
Refrein:
Hosanna, Hosanna
Wij kregen van onze Heer goed bericht
Zijn brieven, Zijn brieven
Zijn exclusief aan ons gericht
Het nieuwe verbond is gekomen
Er is een Heer voor iedereen
De boodschap aan Joden gegeven
Gaat door heel de wereld nu heen
De Heer heeft discipelen gekozen
Voor waarneming van wat Hij deed
Zij moesten zien en moesten horen
Zij werden wat 'getuigen' heet
(Refrein)
Discipelen hebben de Heer ook
Destijds geïdentificeerd
Dat was nadat hij was verrezen
Dus uit de dood teruggekeerd
En zij zijn daarvan gaan getuigen
De Heer kwam tussen doden uit
Als eerste en Hij heeft bevolen
Ga predikend naar het volk uit
(Refrein)
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Door hem uit de dood op te wekken
Is Christus eens geordineerd
Tot Zoon en wij zullen Hem volgen
Wij zijn dus gepredestineerd
Straks is de Heer over de wereld
Rechter over leven en dood
Maar wie Zijn naam aanroept zal leven
Omdat Hij genade aanbood
(Refrein)
Apostelen werden persoonlijk
Op pad gestuurd door onze Heer
Zij zagen Hem voordat hij stierf en
Nadat Hij was opgestaan weer
Zijn moesten wat van Hem gehoord is
Doorgeven, getrouw, opdat wij
Niet doorvloeien zouden, de Waarheid
Tot zaligheid van u en mij
(Refrein)
Nadat Hij was opgestaan, gaf Hij
Een spoedcursus, dus onderwijs
Aan de uitverkoren apostels
Zij werden door Zijn waarheid wijs
Door kentekens was er herkenning
Toen Hij Zich aan hen heeft getoond
Eenmaal zal ik alles begrijpen
Als u met mij voorgoed bij Hem woont
(Refrein)
Dit leven zal 'k niet overleven
Maar 'k ga aan de hand van de Heer
En eenmaal zal 'k alles begrijpen
'k Verheug mij daarop meer en meer
Dan zegt Hij: 'Kun jij je herinneren
Wat er toen en toen is gebeurd?
Ook dat kun je nu pas begrijpen'
Dan wordt zelfs gemis ingekleurd
(Refrein)

Woensdagavond 28 juli 2004
(Melodie: Heer, vergeef)
Gij zult binnenkort ontvangen
Kracht van de Heilige Geest
Zei de Heer tot de apostels
Die getuigen zijn geweest
Zoals Hij ook vastgesteld had
Tot het uiterste der aard
Spraken zij over het Rijk dat
Nog niet is geopenbaard
't Is de werkzaamheid van Christus
Die wij noemen Heil'ge Geest
Die apostelen ontvingen
Zo rondom het Pinksterfeest
David is allang begraven
Toch schreef hij: 'k zie de dood niet
Maar 't ging over Jezus Christus
Is wat Petrus weten liet
Ieder die nu tot geloof komt
Die ontvangt de Heil'ge Geest
Christus Zelf ging daarin voor, dat
Is wat u in Joël leest
Gods Geest kwam er al met Pasen
Maar werd pas geopenbaard
Toen met Pinksteren heel velen
In Petrus dienst waren vergaard
De Heer Jezus werd verbrijzeld
Was toen nog de Christus niet
Maar hij werd tot Heer verheven
Die u in heerlijkheid ziet
Christus Zelf zou in ons wonen
Die ons eeuwig leven geeft
En die allen die geloven
Met Hem opgewekt ook heeft
'n Lange lijst van Gods beloften
Komt op één belofte neer

NBC augustus 2004 pagina 10

Nederlands Bijbelstudie Circulaire
De Messias zou eens komen
Christus, Zijn Geest, onze Heer
Wij, geroepen eerstelingen
Zien uit naar Zijn heerlijkheid
Ook met 't oog op deze wereld
Die dan door Hem wordt geleid
Wie gelooft, die wordt behouden
Aan Zichzelf voegt Christus toe
Door één Geest gedoopt tot 't Lichaam
Zonder dat ik zelf wat doe
Hij voegt niet toe aan een sekte
Instituut, of aan een kerk
Want buiten de legerstede
Doet de Heere steeds Zijn werk
Voor een dienstknecht van de Heere
Is afhank'lijkheid niet goed
Van kerk of organisatie
Omdat Christus Zijn werk doet
Rechtstreeks met geheel Zijn Lichaam
En ook individueel
Verantwoordelijkheid nemen
Is voor ons fundamenteel
'n Kerkgenootschap is onbijbels
Omdat het de mensen bindt
't Nieuw verbond is nu geopend
Doorgeknipt is eens het lint
Toegevoegd ben 'k aan de Heere
Als 't om geestelijk leven gaat
Blijkt dat lidmaatschap zo dikwijls
Vrijheid in de weg toch staat
Donderdagmorgen 29 juli 2004
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
De Heer sprak destijds in de vorm
vaak van gelijkenissen
Opdat de wereld daarvan
De betekenis zou missen

Hij sprak van een verborgen rijk
En zei: dat komt er aan
Maar enkel wie Hem volgen
Kunnen die boodschap verstaan
In Handelingen achtentwintig
Zit Paulus gevangen
In Rome; een soldaat die volgde
Des apostels gangen
En hij vertelde daar ook over
Het verborgen rijk
Twee jaren lang, ook dat gaf
Van 't genadetijdperk blijk
Refrein:
De brieven in de Bijbel
die zijn alleen gericht
Aan mensen die geloven
En zij ontvangen licht
Hij openbaart de Waarheid
Door Zijn Geest
Niet ontdekt voor wie het Woord
Alleen maar leest
De schrijvers van de Bijbel
Hebben heel Gods plan geweten
Eén Geest heeft hen gedreven
Maar toch wordt hen soms verweten
Dat zij in Handelingen
nog veel misten; 't is niet waar
De boodschap der discipelen
Was voor hen steeds zonneklaar
Dat God ook eens aan Israël
Het nieuw verbond zou geven
Zegt niet dat wij, Gemeente Gods,
Daar nu niet onder leven
Dat er dus twee gemeenten zijn
Wordt door sommigen gezegd
Maar hoe wordt dan de plaats
Van die Da Costa uitgelegd? (Refrein)
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Het is onjuist te zeggen dat Paulus
in Zijn vroege brieven
Niet heel de waarheid wist maar toch
wil men zijn werk soms klieven
In vroege en in late delen
Van de apostels werk
Maar alle argumenten daarvoor
Zijn bepaald niet sterk
Een theoloog kan zich in detail
specialiseren
En daarna heel veel onzin
Gegradueerd ook gaan beweren
Maar heel het Testament dat
Hoort gelukkig bij elkaar
Wat eerst verborgen was nog
Dat wordt daarin openbaar
(Refrein)
Wat in het Oude Testament
Verborgen nog moest blijven
Werd in het Nieuwe openbaar
Door wat apostels moesten schrijven
De komst van de Heer Jezus
Was sinds Adam al beloofd
Nu is het Koninkrijk er
Zichtbaar slechts voor wie gelooft
Het is niet waar dat 't Koninkrijk
Van de Heer er nog moet komen
Maar wij weten: het is er al
En doen dat zonder schromen
Waar zouden wij bij horen
Als het Rijk er nog niet was
Het is er dus allang, maar
Het wordt later zichtbaar pas
(Refrein)
Wij zijn niet hoger dan de Heer
Die straks op aarde zal regeren
Toch zijn er die dat impliciet

Vandaag blijven beweren
Zo komt men evangelisch
Bij vrijzinnigheid terecht
Waar ultra-dispensatie
Blijkbaar veel waarde aan hecht
Wij hebben aan de ene kant
De verbondstheologen
Maar aan de and're kant
Degenen die blijven betogen
Dat de Bijbel als een appel
In veel stukjes is verdeeld
Ook dat wordt weer één appelmoes
Heeft Ab mij meegedeeld
(Refrein)
Hoe weten wij of brieven vroeg
Of laat ooit zijn geschreven
Dat lijkt nogal aanvechtbaar
Data zijn niet aangegeven
Men zegt: zolang het over
't Koninkrijk op aarde gaat
Is het een vroege brief
En anders noemt men die maar laat
In 't Oude Testament zul je
in profetische boeken
Nooit tevergeefs naar een soort
tijdsaanduiding hoeven zoeken
Maar in het Nieuwe Testament
Is elke brief ongedateerd
Ze gaan uit van verrijzenis
Van Wie straks op aard regeert
Jeruzalem, nu boven nog
Zal weldra nederdalen
Nadat de Heer zijn eerstelingen
Eerst is komen halen
Wij hebben deel aan 't koninkrijk
Horen bij Israël
Besneden door de Heer, niet naar het
vlees, maar aan 't hart wel
(Refrein)
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Donderdagavond 29 juli 2004
(Melodie: Aan de voeten)
't Onderwerp van heel Galaten
Is:'k leef niet onder de wet
Daarvoor kwam het Evangelie
Paulus kwam dus in verzet
Tegen wie zijn afgeweken
Van genade, want er is
Echt geen ander Evangelie
Is Paulus' getuigenis
Sommigen blijven beweren:
Paulus zelf is mettertijd
'n Andere boodschap gaan brengen
Maar dat is totaal in strijd
Met de brief van de apostel
Hij zei: ieder zij vervloekt
Die met een ander Evangelie
U ooit nog een keer bezoekt
In de Schrift is maar één Waarheid
Alles wat daar niet mee spoort
Is dus automatisch leugen
Heb 'k gelezen en gehoord
Zoek ik mensen te behagen
Of behaag ik slechts de Heer?
Daar komt blijkbaar vaak de vraag voor
Christelijk leiderschap op neer
Niet naar mensen is de boodschap
't Evangelie Gods is kracht
Dat door Paulus en ook and'ren
Consequent steeds is gebracht
God maakt straks een nieuwe schepping
Want de oude is onvruchtbaar
Waar het Woord Gods wordt ontvangen
Wordt nieuw leven openbaar
Prediking van 't Evangelie
Die is er niet op gericht

Mensen constant te behagen
Maar de Heerser van het Licht
Als wij eenmaal bij de Heer zijn
Krijg ik wat ik al ontving
Alles heeft Hij mij gegeven
Geestelijke zegening
Laat ons 't Woord heel goed bewaren
In het Woord van God is kracht
Zwaar omstreden onderwerpen
Worden aan het licht gebracht
In de Schrift; maak die u eigen
Tot des Vaders heerlijkheid
De bedekking is verdwenen
Die er was vóór Paulus' tijd
Ik vervolgde de Gemeente
Dat heeft Paulus eens gezegd
Daar is er blijkbaar maar één van
Dat is daarmee uitgelegd
Paulus' religieuze ijver
Duidde hij als ijdelheid
Maar die raak je door genade
Als 't goed is net als hij kwijt
Paulus ging terstond te rade
Maar 't was niet bij vlees en bloed
Dus alleen maar hij de Heere
En blijkbaar met grote spoed
Naar de Sinaï vertrokken
Waar hem werd geopenbaard
Door de Geest het Evangelie
Nadat moord hem was bespaard
Onuitsprekelijke dingen
Op de Sinaï gehoord
Opgetrokken in de hemel
En daarna bracht hij het Woord
Niet meer door de bril van Talmoed
Of een and're Joodse bril
Hij ontdekte in Korinthe
Dat men Waarheid vaak niet wil
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Vrijdagmorgen 30 juli 2004
(Melodie: Hosanna)
De volle raad Gods is verkondigd
Door Paulus, die was 'm dus bekend
En wie niet aan gezonde leer vasthoudt
Is wie louter woordenstrijd kent
Het Nieuwe Verbond is begonnen
En wie gelooft, krijgt aan Hem deel
Wij vormen als de eerstelingen
Geheel naar de Schrift één geheel
Refrein:
Hosanna, Hosanna
Ons is gegeven nu Gods volle raad
Dat weten wij zeker
Omdat 't in Gods brief aan ons staat
Nu wordt de Gemeente verzameld
Daarna brengt de Heer Israël
Ook onder Zijn Woord en Zichzelf dus
Dat predikt Zijn boodschap dán wel
Als volk aan de volken der wereld
Zowel Israël als ook wij
Wordt uit alle volken vergaderd
De rib onzer oorsprong is Hij
(Refrein)
Een overblijfsel zou er wezen
Van Israël is steeds voorzegd
Door oude profeten en Gods Woord
Zou eerst elders worden gelegd
Bij heidenen, uit hen verzamelt
Hij Zich met een hemelse staat
Een volk voor Zijn naam, eerstelingen
Van de schepping die komen gaat
(Refrein)
De eerste is steeds voor de hemel
De Eersteling was onze Heer
Wij mogen Zijn positie delen

Horen bij de wereld niet meer
Wie in Hem gelooft, heeft ontvangen
Het levende water, Zijn Geest
Die kwam pas toen Hij was verheerlijkt
Was er vóór die tijd niet geweest
(Refrein)
Wie eens tot geloof is gekomen
Die moet gaan begrijpen de leer
Dat ook hij aan 't kruis is gestorven
Maar opgewekt ook met de Heer
Verlost van de zonde der wereld
Wil Hij ons opvoeden tot zoon
Opdat wij eenmaal zullen delen
In Zijn erfenis, in het loon
(Refrein)
Van eerste beginsels der wereld
Bleek Korinthe nog niet verlost
Men bleef bij het kruis, kwam niet verder
Dan wat Zijn leven heeft gekost
En, die dat zeer betreurde,
Die zei zoiets als: nou tabee
Nam op zijn reis naar and're plaatsen
De boodschap van opstanding mee
(Refrein)
Efeze, 't vervolg van Romeinen
Zegt dat wij gezegend al zijn
Met de volle zegen des Geestes
De hemel die is ons domein
In Christus ben ik uitverkoren
Gestorven en ook opgestaan
Wij zoeken geen macht in de wereld
't Komt voor ons op dienen nu aan
(Refrein)
Nu u met de Heer eerst gekruisigd
Maar ook met Hem opgewekt bent
Bent u voor de wet dood geworden
Zegt Paulus, wanneer Hij zich wendt
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Tot leden van Christus' Gemeente
Op weg naar de toekomst, het loon
Wij erven als Gods erfgenamen
En delen daarin met de Zoon
(Refrein)
De brief aan Hebreeën, die handelt
Vooral over wat Hij nú doet
En over Zijn troon der genade
Waarin 'k met vrijmoedig gemoed
Mag ingaan, want de Hogepriester
Die is er voortdurend voor mij
Hij vraagt ons zich bij Hem te melden
Mijn voorspraak en Herder is Hij
(Refrein)
Vrijdagavond 30 juli 2004
(Melodie: Welk een Vriend)
IJdele verleiding is steeds
Wat de wereld ons nog biedt
Ook al zit je er wel tussen
Er bij horen, doen we niet
't Gaat er om wat in ons hart is
Wij, gestorven met de Heer
Leven niet naar de beginsels
Van de oude wereld meer
Voor de wet, zonde en wereld
Ben ik in Gods ogen dood
Maar ook opgewekt met Christus
In nieuw leven dat Hij bood
Dingen van de aarde brengen
Per saldo slechts ijdelheid
God verwacht dat ik mijn lichaam
En leven aan Christus wijd
Zoekt de dingen toch van boven
Die zijn waar ook Christus is
Ook Hij zocht de wil des Vaders
't Is wat 'k in de wereld mis

Richt je denken op de hemel
En begeef je niet in strijd
Tegen wat er hier verkeerd lijkt
Het is zonde van je tijd
'Kom er uit,' dat is de boodschap
Afgezonderden zijn wij
En ons leven is verborgen
In God Zelf, want dat zegt Hij
Dank Hem, 't is niet onze wereld
Die wij om ons heen nog zien
Wij zullen openbaar worden
Tegelijk met Hem, Die 'k dien
Ja, wij zijn hier vreemdelingen
Dat wordt niet uiteen gezet
In veel christelijke kringen
Liever predikt men er wet
Doorgaans om te kunnen heersen
Zo verwerft men zich dan macht
Maar wij zijn buiten de wereld
Christus' vrijheid in gebracht
Er wordt zelfs in de Bergrede
Over de verborgenheid
Van de Vader ook gerept, 't is
Gemeentelijke waarheid
God verbergt Zich in de hemel
Spaar geen schatten op de aard
Hij zei: doe het in de hemel
Voor wie daar niet komt niets waard
Mijn toekomst ligt niet op aarde
Het is mijn verantwoord'lijkheid
Mijn blik op de Heer te richten
Niet op aardse zekerheid
Want dat doet men in de wereld
Maar wij hebben altijd meer
In ons Vaderhuis en daar zorgt
Voor de Zijnen onze Heer
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Hij weet wat wij nodig hebben
Richt je op Zijn heerlijkheid
Dat is christelijke wandel
En wij dragen Zijn smaadheid
Nu nog wel in deze wereld
Onze plaats is bij de Heer
Daar hebben wij een positie
En wij zoeken hier geen eer

Wij horen bij huisgenoten
Samen hebben wij een thuis
Dat is onze grote toekomst
'k Ben op weg naar 't Vaderhuis
Ik mag Hem in vrijheid dienen
En Hij zegt: mijn juk is zacht
Die ons voedt, vult onze handen
Heeft nieuw leven ons gebracht

Slotlied
Er komt een dag, dan denk je aan dit liedje
Er komt een dag dan denk je weer terug
Aan deze mooie week, misschien met weemoed
Zo 'n zegen die vergeet je niet zo vlug
We gaan naar huis nu weer een beetje rijker
Door wat we mochten leren uit Gods Woord
De Heer liet Zijn apostelen ons schrijven
't Was exclusief voor wie bij Christus hoort
Er komt een dag dan denk je aan dit liedje
Dan is de conferentie lang voorbij
Dan word je door het ritme van het leven
Misschien wel meegesleurd, de maatschappij
Die heeft zo weinig op met rust en vrede
Maar wij mogen ons met vrijmoedigheid
Vervoegen bij de troon van de genade
De Hogepriester heeft ons plaats bereid
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Wat kregen we veel licht weer deze dagen
Dat in de wereld niet meer wordt gekend
Want die is door de Vader losgelaten
Omdat zij niet de waarheid heeft erkend
Toch wil ik met dit lied jou ernstig vragen
Ik doe het maar voor alle zekerheid
Ken jij de Heer persoonlijk, weet je zeker
Dat jij zult delen in Zijn heerlijkheid
Er komt een dag dan denk je aan de dagen
Die wij hier samen hebben doorgebracht
Als wij weer stuiten op wereldse wijsheid
Als vreemdelingen, maar de Vader lacht
Wij nemen afscheid, maar zijn nooit te scheiden
Wij horen door Zijn liefde bij elkaar
Want allen zijn we met het Hoofd verbonden
Of 'k jullie wel of niet zie volgend jaar
Er komt een dag van mateloze vreugde
Voor ons die op Gods Woord hebben vertrouwd
Dan zijn wij in ons nieuwe lichaam zonen
Met allen die door 't Woord zijn opgebouwd
Dan kom ik jullie allemaal weer tegen
Die glorieuze dag ligt in 't verschiet
Ook als ik u op aarde niet meer zien zal
Wij zingen samen straks het nieuwe lied
Colofon: Teksten: Johan Th. Bos vrij naar Ab Klein Haneveld; Copyrights: 2004 NBC / Gospel
Productions. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, mits met bronvermelding.
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Het onderwerp van de volgende Collegedag
in Bolsward op 16 oktober 2004 is:

De Gemeente; deel 3
Het onderwerp van de volgende Contact-dag
in 't Harde op 18 september 2004 is:

Alle dingen werken mee ten goede
Onze volgende doopdienst is op 3 oktober 2004 in Bolsward

Opbouwend, ontspannend en heel gezellig.

Bijbelstudie-Weekend
voor 20-plussers (t/m ± 35 jaar)
van 29 t/m 31 oktober 2004
in het conferentiecentrum "De Bron" bij Dalfsen.
Het onderwerp is:

"De Vrije Dienstknecht"
De Bijbelstudies worden gegeven door br. Ab Klein Haneveld
Voor opgave en vragen kun je bellen of e-mailen met
Margriet de Bruin-Boersma,
tel: 0515-572919 / e-mail: margrietdebruin@wanadoo.nl
NBC augustus 2004 pagina 18

Nederlands Bijbelstudie Circulaire

Agenda
Bijbelstudies o.l.v. Ab Klein Haneveld worden D.V. en onder
voorbehoud gehouden in de volgende plaatsen:
ALKMAAR donderdag 7/21 okt,
4/18 nov, 2/16 dec, 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,
De brief aan Efeze
AMSTERDAM zaterdag 23 okt,
27 nov, 15:00 uur;
Postjesweg 150
BEVERWIJK zondag 17 okt,
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 12 sep, 10 okt,
7 nov, 5 dec, 10:00 uur;
De brief aan de Romeinen
3 okt, 14:00, Doopdienst
Christen Ontmoetingscentrum
Petra, Burg. Praamsmalaan 18A
BOLSWARD zaterdag 16 okt,
11 dec, 5 feb, 2 apr, 28 mei,
10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College
DRACHTEN donderdag 14/28 okt,
11/25 nov, 9 dec, 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw, De Geeuw 31,
Bijbelse Dromen
DRACHTEN zondag 3 apr,
14:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EINDHOVEN woensdag 6/20 okt,
3/17 nov, 1/15 dec, 20:00 uur;
Emmaüskerk, Barrierweg.

EMMEN maandag 11/25 okt,
8/22 nov, 6 dec, 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21
Brieven aan Timotheüs
't HARDE zaterdag 18 sep,
13 nov, 8 jan, 5 mrt, 23 apr;
10:00 uur; 't Poshuis,
Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
LEERDAM zondag 29 aug,
26 sep, 24 okt, 21 nov, 19 dec,
10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a.
Het boek Openbaring
LINSCHOTEN maandag 4/18 okt,
1/15/29 nov, 13 dec, 20:00 uur;
"De Vaart", J. Barneveldstraat 24,
Het boek Handelingen
OLDEBROEK dinsdag 5/19 okt,
2/16/30 nov, 14 dec, 20:00 uur;
Stationsweg 43;
Offers
OLDEBROEK zondag 15/29 aug,
12/26 sep, 10/24 okt, 7/21 nov,
5/19 dec, 17:30 uur;
L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 12/26 okt, 9/23 nov,
7 dec, 20:00 uur;
Eurozalm, Burg. Schipperkade 10.
De brief aan de Hebreeën
URK zondag 14 nov, 12 dec,
10:00 uur; Rode Kruisgebouw,
Wijk8-2.
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Geliefde lezer,
"De meeste gewone mensen leren hun
doctrine door wat ze zingen. Deze opvattingen zetten zich vast in het denken. Als dat bij kinderen en jongeren
gebeurt, blijft hen dat een leven lang
tot in hoge ouderdom bij. Het is te zien
bij mensen die met psalmen, gezangen
en Joh. de Heer Zijn opgevoed. In crisistijd is liederenschat een steun voor
het geloof. Als die liederenschat dan
niet bijbels gefundeerd is....."
Aldus Drs. K van Berghem in twee artikelen in "Uitdaging", waarin hij o.a.
zijn zorg uitspreekt over de onbijbelse
inhoud van veel populaire hedendaagse "geestelijke liederen". En terecht.
Daarom ben ik blij met publicist en
poëet Johan Th. Bos, die ons regelmatig voorziet van nieuwe liedteksten,
dikwijls direct ontleend aan onze lezingen, waardoor wij onze zangbundel
inmiddels op bijbels verantwoorde
wijze hebben kunnen uitbreiden met
enige tientallen nieuwe liederen.
Los daarvan heeft hij al meer dan
veertig jaar de gewoonte om tijdens de
"preek" deze om te zetten in een lied,
dat hij onmiddellijk daarna ten gehore brengt. Zijn berijmde samenvatting
van de laatste N.B.C.-conferentie te
Wuppertal vindt u op de voorgaande
bladzijden. Zijn werk is o.a. te horen
op onze Contactdagen. Dus graag tot
ziens. Om "den Heere een nieuw lied"
te zingen en door Hem te worden onderwezen.

Ab Klein Haneveld

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