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Wat is de mens?
Naar analogie van de opstanding van dé Mens zijn ook gelovigen
opgewekt in eeuwig leven. Door dezelfde Geest van God. Als afstammelingen van Adam, de eerste 'levende ziel' , waren zij van
oorsprong aards. Door de kruisiging van de tweede Adam, de Heere Jezus, heeft de Schepper heel de mensheid inmiddels dood verklaard. Dat is in feite geen blijde boodschap.
Het goede nieuws is dat het holle aarden vat van die in Zijn ogen dode ziel
gevuld kan worden met Gods Geest.
Die komt bij de wedergeboorte in een
mensenhart. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de gelovige
zich aan Hem beschikbaar te stellen
en zich te richten op het hemelse - ‘de
dingen die boven zijn’ – en zich te voeden met het Woord. Naarmate hij dat
doet zal hij meer en meer worden gevuld met wat van de Heilige Geest is.
En er in toenemende mate een hemels
in plaats van vleselijk denken ontwikkelen.
Deze en andere aspecten van het
nieuwe leven kwamen aan de orde tijdens de jaarlijkse conferentie van het
Nederlands Bijbelstudie Centrum
(NBC), van 23 tot en met 30 juli 2005
in Wuppertal.
"Wat is de mens" was deze keer het

thema. Dagelijks gaf Ab Klein Haneveld daarover twee bijbelstudies. Elke
studie werd weer samengevat in een
aansluitend door Johan Th. Bos gezongen lied. Omdat niet alle geschreven coupletten van die samenvattingen ook ten gehore zijn gebracht, bevat deze brochure meer tekst dan de
conferentiegangers kregen te horen.
Dit geschriftje is dus iets vollediger.
Ook het door Ab en Johan geschreven
conferentielied en het aan het einde
gezongen slotlied zijn in deze brochure opgenomen.
Wij bieden haar aan als souvenir. Ter
herinnering aan een gezegende week
voor de deelnemers. Voor anderen is
zij misschien een stimulans om - als
de Heer vertoeft te komen - een volgende conferentie wél (weer) bij te
wonen. Overigens is de hele conferentie integraal op CD verkrijgbaar.
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Zaterdagavond 23 juli 2005
(Melodie: Heer, vergeef)
Dé Mens, zoals God bedoeld heeft
Ziet er niet uit zoals wij
Dus niet zo antroposofisch
Is wat Zijn Woord leert aan mij
't Gaat altijd in heel de Bijbel
Over Wie Jehova is
Op aard wordt Zijn naam gelasterd
Die naam loopt daar eer dus mis
Deze schepping is vandaag nog
Niet tot Vaders heerlijkheid
En de mens is van nature
Niet Gods beeld, want nog altijd
Dragen wij het beeld van Adam
Uit de aarde geformeerd
Nee, die was niet de Beloofde
Adam 2, door ons geëerd
't Hoofd der mens'lijke familie
Hij alleen kon Losser zijn
Dat recht had de Zoon des mensen
Erfgenaam in Davids lijn
David wist en profeteerde
Al van Christus, indertijd
Ook al zag hij slechts ellende
Israël volop in strijd
Om de duivel te doen stoppen
Tegenstander, Goliath
De wraakgierige sinds Christus
Hem de kop vermorzeld had
Om die duivel te doen stoppen
Kwam de Heer, Die sterven kon
Hij die zwak was, Hij die weende
Maar Die ook dood overwon
Uitermate eens vernederd
Maar daarna verhoogd is Hij
Korte tijd beneden eng'len
Nu verheerlijkt weten wij

Heerser over al Gods werken
Nadat Hij is opgestaan
Dat het zichtbaar wordt op aarde
Moet nog in vervulling gaan
Alles is Hem onderworpen
Maar dat zien wij nu nog niet
't Wordt nog steeds door Hem verborgen
Toch zegt 't Woord dat u Hem ziet
Ja, wij zien de Zoon des mensen
Nu met heerlijkheid gekroond
Je moet om Hem echt te kennen
Zien hoe Hij zich in 't Woord toont
Uit de wereld, waar de tuinslang
Nu nog eventjes regeert
Trekt de Heer hen die geloven
Met wie Hij communiceert
Wij zien Jezus niet vernederd
Maar al in Zijn hoge staat
Daarvan zul je meer begrijpen
Als j' Hem beter kennen gaat
Zondagochtend 24 juli 2005
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
De Heer gebruikt zijn macht
in deze tijd slechts om te vormen
Een volk uit alle volken
De wereld heeft nog eigen normen
Die wereld liet Hij los, maar ooit
Eist Christus alle macht
Die Hem al is gegeven
Toen Hij tot zoonschap werd gebracht
Hij werd minder dan engelen
Door dood en door Zijn lijden
Voor allen heeft Hij dood gesmaakt
Om van zonden te bevrijden
De mens is voor God dood, maar dat
Is echt het einde niet
Daar wie Hem gelooft de dood,
net als Hij niet meer ziet
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Refrein: Ik weet: de Zoon des mensen
Is Christus nu, de Heer
Eens is Hij diep vernederd
Maar nu gekroond met eer
De tweede Adam kocht de mensheid vrij
Want het Hoofd van die familie, Die is Hij
Het vonnis is geveld
De mensheid is voor God gestorven
Maar Christus heeft voor wie gelooft
Nieuw leven eens verworven
Hij Die mens is geworden
Heeft de schuld eerst weggedaan
Van deze boze wereld
Maar die is niet opgestaan
Alleen wij die geloven
Kregen eens het eeuwig leven
En zijn dus niet door Golgotha
In onze dood gebleven
Hem om wie alle dingen zijn
Heeft het eenmaal betaamd
Zich zonen te verwekken en
Hen tot Zijn dienst bekwaamd
De mens lijkt een programma
Dat allang is afgelopen
't Is allemaal maar tijdelijk
En je kunt niets blijvends kopen
Maar zonen zullen erven
Met het Hoofd, de eerste Zoon
Werden een nieuwe schepping
Zijn van de Aanvoerder het loon
De Heere noemt ons broeders, want
Wij mogen met Hem delen
In priesterschap, in heerlijkheid
Hij is het Hoofd van velen
Eén plant met Hem gemaakt zijn wij
Met ons bemoeit Hij Zich
Zoals met de discipelen
De buitendeur ging dicht

In Christus hebben wij deel aan
Hem en 't erfdeel gekregen
Dat heeft vóór deze schepping al
Steeds in Gods plan gelegen
Een mens van vlees en bloed werd Hij
Opdat Hij door dood heen
In nieuwe schepping op zou staan
Daarom ging 't God alleen
Zondagavond 24 juli 2005
(Melodie: O, Heer, ik weet)
God schiep de mens, verleden tijd dus
Maar niet in de Hebreeuwse taal
Daarin zijn al die werkwoordstijden
Precies hetzelfde allemaal
Okay, de mens was goed geschapen
Maar, ach, uitmuntend is dat niet
Aan hem was uit stof vorm gegeven
Waarin je wel Gods handen ziet
God zou een nieuwe schepping maken
Uit deze oude, die eenmaal
Uit stof op aard' is voortgekomen
De mens is dus sterk mineraal
De Schepper Zelf vertelt de story
Hoe Hij de mens tot leven bracht
Levende ziel is die geworden
Kreeg adem door Gods scheppingskracht
't Actieve leven, onze wandel
Bewaar die eerlijk, zegt het Woord
Het leven in levende zielen
Komt nog altijd uit Adam voort
God blies Zijn adem eens in Adam
Die werd begeesterd, maar er kwam
Nog eens een Tweede Adam daarna
Van Wie Gods Geest bezit ook nam
De levensgeest dragen wij mensen
Steeds met ons mee als sinds Adam
Die heeft God eens in ons geblazen
Waardoor de mens tot leven kwam
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De neshama wil blijven zoeken
Zodat dat ook geweten heet
Maar het geweten blijkt gewoonte
Terwijl het is wat mede weet
Geweten zegt: er is een Schepper
Maar wie Hem steeds weg redeneert
Die sterft, maar omgekeerd zal leven
Wie zich door Christus tot Hem keert
De mens zou zoeken naar de waarheid
Dat wisten ook de Grieken al
De Joodse versie is dat daarom
Men in Tenach studeren zal
Geweten drijft de mens tot zoeken
Levende ziel op deze aard
De neshama geeft ons het leven
Waarna de mens zich veel vergaart
Hij zoekt, maar weet niet wát te zoeken
Maar Paulus zei: zoek God, de Heer
Bij Wie je liefde vindt en vrede
Wie waarheid zoekt, vindt Hem een keer
Als je geweten niet meer werkt dan
Word je al heel gauw religieus
Dat lijkt dan wel gewetensvol, maar
Een blijde boodschap is 't niet heus
Men zou op zoek gaan, eerlijk blijven
Op zoek gaan naar, wat hoger is
En wie dat doet, die zal ook vinden
Zegt Gods Woord zeker en gewis
Maandagochtend 25 juli 2005
(Melodie: Geen dag is zo donker)
De mens wil verkennen, hij zwerft en hij zoekt
Naar wat er was sinds het begin
Bij Plato bleek 't al, maar wie echt vinden wil
Grijpt Gods Woord, want daar staat het in
In Romeinen lees 'k dat geen wet nodig is
Om zonden te doen en er staat
Niet hoorders der wet zullen vrij daardoor zijn
Omdat wet juist om werken gaat

De mens van nature, die kende al wet
Dus normen en waarden er is
Geen noodzaak die nog voor te schrijven, omdat
De wet slechts een toeschroeier is
Hoe meer religieus, hoe meer traditioneel
Hoe minder men vragen nog stelt
Terwijl juist door vragen de mens waarheid vindt
En leert wat 't geweten vertelt
Het eind van een zwerftocht, dat ligt in de Schrift
Zo kom je bij Christus terecht
Wie naar waarheid zoekt, zal die vinden; dat heeft
Mijn Heer in Zijn Woord zelf gezegd
Eningangvindt'tWoordwaarnogsteedsfunctioneert
't Geweten, men eerlijk wil zijn
Maar wordt een cultuur ingewikkeld, dan is
De kans dat men waarheid vindt klein
De maatschappij legt graag aan banden door wet
Maar nieuw leven vindt men zo niet
Alleen wie gelooft, wordt bevrijd en hij is
Wie het licht in de duisternis ziet
De ziel zal eens sterven, vier en veertig keer
Wordt dat in de Bijbel gemeld
Een ziel is een mens en dus sterfelijk ook
Is in Genesis al verteld
Niet neshama zal van een mens voortbestaan
Maar Ruach, dat is dus zijn geest
De ziel die zal sterven dat is wat u dus
Bijvoorbeeld in Richteren leest
Sinds Adam heerst dood over mensen, hun ziel
Is toch iets uitwendigs en heeft
Vanuit die natuur geen contact met zijn God
De Schepper die nieuw leven geeft
Maandagavond 25 juli 2005
(Melodie: Welk een Vriend)
Neshama zet in beweging
Is wat ziel tot zoeken drijft
't Is de levensgeest, die altijd
Van de Schepper, God dus, blijft
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Geest is wat men kan verwerven
En is niet het aarden vat
Buitenkant, de ziel neshama
Dat de geest te vullen had
Geest kan inhoud aan 't vat geven
Wij verschillen daarin, want
Wat er in komt, neemt de vorm aan
Van het vat, de buitenkant
Leeg is die van weinig waarde
Blijft die leeg is 't ijdelheid
Daarom is er vulling nodig
Die verdwijnt weer mettertijd
Kennis van al wat voorbij gaat
Is de echte kennis niet
Wisten al de oude Grieken
Dat is mens'lijke tragiek
Altijd zal de mens te laat zijn
Al het aardse gaat voorbij
Maar met 't eeuwig Woord ons vullen
Is de kracht voor u en mij
Heel de schepping bleek ook ledig
't Vacuüm moet worden gevuld
Dat doet men vaak met verpakking
Is wat u ontdekken zult
In de maatschappij, de wereld
Chronisch zoekt men daar verkeerd
Vraagt men steeds weer wie men zelf is
Niets dus, is wat Gods Woord leert
Als de mens Zijn Schepper nadert
Moet dat zijn met luist'rend oor
Dus niet primair louter pratend
Zodat ik Zijn stem niet hoor
God komt tot ons met Zijn vragen
En ons past bescheidenheid
Wees maar zuinig met uw woorden
Wilde Prediker graag kwijt
Zal maaksel de Maker vragen
Waarom ben ik gecreëerd

Wij zijn slechts de aarden vaten
Dat God vult, zodat 't Hem eert
Zwakste vaten zijn de vrouwen
't is de opdracht van de man
't Leven van zijn vrouw te vullen
En zij functioneren kan
Dinsdagmorgen 26 juli 2005
(Heer, vergeef mijn droge ogen)
Echte wijsheid komt van boven
Dus niet uit de aarde voort
Is niet psychisch, aards, natuurlijk
Echte wijsheid is Gods Woord
Boze geesten, de demonen
Sturen nu de wereld aan
Ambtenaren, die verleiden
En in dienst des duivels staan
Dat de Heer uit doden opstond
Staat als feit historisch vast
Ook al wordt 't door wetenschappers
Stelselmatig aangetast
Als wij een opstandinglichaam
Eens ontvangen, net als Hij
Zullen er verschillen wezen
Tussen dat van u en mij
Wat in oneer eens gezaaid is
Dat wordt opgewekt in kracht
't Ziellijk lichaam uit de aarde
Wordt daarin teruggebracht
Maar pneumatisch is het lichaam
Dat onzienlijk is, dus geest
Adam is niet meer dan voorbeeld
Van de Christus eens geweest
Als de ziel is afgebroken
Blijft de geest nog voortbestaan
Eerst was ziel, daarna de geest pas
Geeft de Schrift ons te verstaan
Uit de oude aardse wereld
Komt de nieuwe schepping voort
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Het vernederd lichaam wordt straks
Ook veranderd, zegt Gods Woord
Iets komt mee uit 't oude leven
In het lichaam dat weldra
Ons ten deel valt, daarin volgen
Wij ook onze Heer dan na
Dan zal 'k zien wat 'k overleefd heb
Tot des Heeren heerlijkheid
't Eerste zal vervangen wezen
Door het tweede mettertijd
Nieuwe hemel, nieuwe aarde
Zal God maken, weten wij
D'eerste mens was uit de aarde
Maar de tweede Die is Hij
Die de dood heeft overwonnen
Dus niet langer Adamiet
Mens als Adam was mijn Heer ooit
Maar Zijn kroon lag in 't verschiet
Eerstelingen, hemelburgers
Zijn wij en het duurt niet lang
Of ik zal het lichaam krijgen
Waar ik nu al naar verlang
Daarmee zullen wij gelijk zijn
Aan het lichaam van de Heer
't Eerste wordt altijd het tweede
Zien wij in de Schrift steeds weer
Slechts een deel maar van de mensheid
Brengt het nieuwe leven voort
Door conceptie van de Schepper
Waardoor nieuwe schepping gloort
Zoals ik nu Adams beeld draag
Draag ik straks het hemels beeld
Een nieuw lichaam, niet het oude
Dat een beetje is geheeld
Dinsdagavond 26 juli 2005
(Melodie: Aan de voeten van mijn Heiland)
Aarden vaten zijn wij mensen,
uit de aarde geformeerd

In de hof ging het met Adam
en zijn vrouw geheel verkeerd.
In die tuin moest Adam bouwen
en die moest worden vergroot
In die hof was al wat mis, want
daar deed intrede de dood.
Mens keert tot de aarde weder,
waar hij uit genomen is.
Uit de aarde aards en daarom
loopt hij 't doel in feite mis.
De oude aarde moest verdwijnen,
die in 't oordeel Gods al was,
vóórdat Adam werd geschapen:
d' aarde werd een grote plas.
Er werd een gevallen wereld
door God gerestitueerd,
Waar gerechtigheid nog steeds niet
heerst en God nog niet regeert.
Maar Hij is nog altijd bezig
met een groots herstellingsplan
Wil je daarover meer weten?
Wel, Gods Woord vertelt ervan
Mozes kreeg van God een wet en
zonde werd daardoor slechts meer
't Was gewoon een demonstratie
dat de mens niet deugt; de Heer
gaf de mens eerlijke kansen
waar die mens een beroep doet
Op genade voor de zondaar,
omdat wet zondigen doet.
Dat de Heer zal wederkomen,
zoals Hij ons heeft beloofd
Wordt in kerk'lijke traditie
bijna nergens meer geloofd.
Dus er zijn nog steeds veel spotters,
zeggend: 't blijft zoals het is.
Zodat'k in christelijk denken
doorgaans heel wat waarheid mis.

NBC september 2005 pagina 6

Nederlands Bijbelstudie Circulaire
Ook heel veel christelijk denken
geeft een statisch wereldbeeld.
Dat lijkt mij nogal iets saais dat
volgens mij ook snel verveelt.
Dat de Schepper in kan grijpen,
zoals in 't Egyptisch rijk,
wordt nog nauwelijks geloofd, al
geeft de zondvloed daarvan blijk
Nee, de mensheid wil niet weten
Houdt in ongerechtigheid
Waarheid continu ten onder
Heeft zich 'n eigen leer bereid
Alles is door 't Woord geworden,
wat de wereld niet aanvaardt
D' aarde kwam eens uit het water,
wordt ons in de Schrift verklaard.
Petrus zegt dat heel de wereld
door het water is vergaan
Dat was dus niet tijdens Noach,
want toen bleef alles staan.
't Droge land kwam weer tevoorschijn,
dat vóór Adam er al was
Door 't Woord is de schepping zwanger
Is wat 'k in de Bijbel las.
Woensdagmorgen 27 juli 2005
(Melodie:Lichtstad)
Spotters willen echt niet weten
van een restitutieleer
Trouwens ook niet zo van harte
van terugkeer van de Heer.
Uit de zee is land gekomen,
die er ook op Mars ooit was
Wat wij dus al jaren wisten
Dat weet nu de NASA pas
Wereld is hemel en aarde
Die door water zijn bedekt
Heb ik onder meer door Petrus
in diens tweede brief ontdekt

Op de dag van 't grote oordeel
Komt dat niet weer door een vloed
Omdat vuur hemel en aarde,
alles, dan verbranden doet
Nieuwe hemelen verwachten
wie geloven in Gods Woord
Vóór 't bestaan van deze wereld
bracht de Heer Zijn plan al voort
Adam en de tweede Adam
maakten deel uit van dat plan
Nederwerping van de wereld
Die was ook een deel daarvan.
Restitutie lijkt vergeten
in de christelijke leer
Zelfs veel evangelikalen
hechten daaraan nu niet meer
Ouweneel herroept nu waar hij
het mee eens ooit is geweest
Maar dat komt alleen omdat hij
sneller schrijft nog dan God leest
Scherven heeft God niet geschapen
Geen schijnbare ouderdom
Wordt daar nu dus door bewezen
Zulke thesen zijn dus krom
Resten van de oude wereld
geven ons nu energie
En dat doen ook de demonen,
is wat 'k in de Bijbel zie
Nu heerst Christus hier in rechten,
maar nog niet in de praktijk
Dat doen heden de demonen
De praktijk geeft daarvan blijk
Niet de kermis en de danszaal
zijn waar 'k primair satan zie
Nee, die vind ik dan nog eerder
in heel veel theologie
De demonen zijn net mensen,
goede en ook kwade dus
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Geesten uit de oude wereld,
Grieken leerden ons aldus
Demon komt van het woord dao,
als afgoden ook geduid
Die zich holle vaten kiezen
Daardoor geven zij geluid.

Daarmee de aard uitgespannen
Hij is 't Die met neshama leidt
De mens tot het natuurlijk leven
wat daarin moet komen is Geest
Daarmee kan ik Gods Woord aanvaarden
Het Woord dat je hoort en ook leest.

Woensdagavond 27 juli 2005
(Melodie: Hosanna / Sarina)

Wat van een mens over zal blijven
Is louter zijn geest en die gaat
Naar God, Die hem naar 't dodenrijk zendt
Dat is wat in de Bijbel staat
Maar wij die geloven, wij zullen
De dood niet meer zien, weten wij
Wij hebben een hemelse roeping
Wat ik daarmee deed, vraagt straks Hij

Altijd in vijandige wereld
Heeft steeds nog de mensheid geleefd
Maar geest moet het aarden vat vullen,
dat God als een lichaam ons geeft
Het binnenste ook van de wereld
is God - en zo vult hij ook mij
Het is de bedoeling dat Ruach
zich in een mens uitbreidt, zegt Hij
Refrein:Hosanna, Hosanna,
Hij Die op aarde eens mens is geweest
Vernederd, verrezen,
woont in wie gelooft, door Zijn Geest
Waarmee wil een mens zichzelf voeden?
Die vraag raakt individueel
Een ieder en God heeft gesproken,
van meet af aan en dus heel veel
Wij zouden ons aan Zijn Woord houden,
waarin de Heer Zich openbaart
Veel van wat we over Hem weten
Werd (ook) in Griekse mythen verklaard
Jehova, Hij gaat met Zijn schepping,
Sinds 't prille begin met haar mee
Maar zij wil naar Zijn Woord niet luist'ren
Zegt tegen Hem niet 'ja' maar 'nee'
God heeft door profeten gesproken,
Maar doet dat nu slechts door de Zoon
en dan ook alleen tot degenen
Die Hem accepteren gewoon.
De hemelen zijn door de Heere
Geschapen, ofwel: uitgebreid

De adem Gods maakt ons verstandig
Verstandig is wie vragen stelt
Maar antwoorden ook wil aanvaarden
Die in Gods Woord worden vermeld
En wij die uit Geest zijn geboren
Wij dienen de Vader, de Heer
En Hij zal ons dan onderwijzen:
Wij zien elkaar (zo)als Hij, steeds meer
Donderdagmorgen 28 juli 2005
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Nu wij onder een nieuw verbond
met Christus mogen leven
Is niet meer alles als het was,
bij 't oude dus gebleven
De Trooster is gekomen,
Christus in ons door Zijn Geest
Die is sinds Zijn verrijzenis
met de Zijnen steeds geweest
De Heer ging heen maar Hij zou na
drie dagen wederkomen
Daardoor zijn wij waar Hij ook is
Hij heeft dood kracht ontnomen
Ik heb een plaats in 't Vaderhuis
die is nu al bereid
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Waar Christus aan Gods rechterhand
nu is in heerlijkheid.

Dat is dus een proces,
door het Woord Gods dat voedt en heelt

Refrein: Ik weet: de Zoon des mensen
Is Christus nu, de Heer
Eens is Hij diep vernederd
Maar nu gekroond met eer
De tweede Adam kocht de mensheid vrij
Want het Hoofd van die familie, Die is Hij

Wat Christus had te zeggen,
daarin zou de Geest ons leiden
Die Geest is de Heer Zelf,
Die ook de Schriften kon bereiden
Op wat nog niet begrepen was,
geeft Hij vandaag het licht
Verborgenheden van Gods plan
Daarop geeft Hij ons zicht

Nadat de Heer was opgestaan
Kreeg Hij Zijn domicilie
En met Zijn Geest woont Hij in ons,
(de) koninklijke familie
Zijn Geest getuigt met onze geest:
wij zijn herschapen nu
Opnieuw geboren, zoals Hij,
Die leeft in mij en u.
De Geest der Waarheid zal voorgoed
in wie Hem kennen blijven
Dat liet die Geest ook Zelf
In 't eeuwig Woord, de Bijbel, schrijven
Het is de Geest van God die God
ook openbaart altijd
En over Christus spreken zal
en ons naar Hem toe leidt. (Refrein)
Wie vol is van de Geest, die zal
Steeds over Christus spreken
Dat is sinds d'eerste Pinksterdag
de eeuwen door gebleken
Wij zouden steeds weerspiegelen
des Heeren heerlijkheid
Waar wij dat doen verand'ren wij,
tot spreken steeds bereid
Wij worden door Heil'ge Geest
niet min of meer bezeten
Maar Christus woont in ons, ook wel
samensmelting ook geheten
Wij worden gelijkvormig
en de dragers van Zijn beeld

Om Hem te leren kennen
heeft de Heer verstand gegeven
Soms moet er eerst nog iets
veranderen in uw praktisch leven
Daar wacht de Heer dan op
Ook dat is Zijn lankmoedigheid
Maar Hij is wel Degene
Die in alle Waarheid leidt (Refrein)
De Zoon is verpersoonlijking
van God, in Hem blijft wonen
De volheid van de Godheid, Die
Zich niet aan ons zal tonen
Ook Mozes zag niet meer van Hem
Dan slechts de achterkant
Jehova, dus de Zoon, Beeld Gods
Zeg maar: de buitenkant (Refrein)
Donderdagavond 28 juli 2005
(Melodie: O, Heer, ik weet)
Het Licht, het Woord was in de wereld
Die door het Woord ook is ontstaan
Maar Israël en heel de mensheid
Die namen het helaas niet aan
Maar wie het in geloof aanvaarden
Werden Gods kind'ren sinds de Heer
Is opgestaan, wedergeboorte
Kon toen, is wat 'k in Zijn Woord leer
Het nieuwe leven was beloofd al
In heel het Oude Testament
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Wedergeboorte door de Geest, die
Valt nu ten deel wie Christus kent
Wij zijn gezalfden, want het leven
Van Hem is nu in u en mij
De kracht die men op Pinksterdag zag
Kwam bij de Opstanding al vrij
Om 't Koninkrijk te kunnen ingaan
Moet je geboren zijn uit Geest
Die levend maakt wie eerst door Adam
En Golgotha dood is geweest
In Christus zijn wij nu gezegend
Met geestelijke zegening
Verborgen werk in ons door Hem Die
In hemels burgerschap voorging
Degenen die in Hem geloven
Zijn kind'ren Gods, maar dat kon pas
Toen de Messias was gekomen
De Heil'ge Geest beschikbaar was
Eerst moest de Heer verheerlijkt wezen
Dus nadat Hij was opgestaan
Die heerlijkheid eerst had verloren
Door Hem vrijwillig afgestaan
De Heil'ge Geest van de Messias
Komt in het oude Testament
Maar spaarzaam voor, maar in het Nieuwe
Veelvuldig dus, zoals bekend
De stromen van het levend water
Daarover is geprofeteerd
Ze werden pas een feit nadat Hij
Door Vader was verhoogd, geëerd
De Here Jezus was de Eerste
Op wiens vlees Geest werd uitgestort
Die ook de kracht van de opwekking
Van onze lichamen straks wordt
Ja, onze Heer is de Gezalfde
Als Eersteling en Hij ook geeft
Die zalving door aan wie geloven
Aan wie het eeuwig leven heeft

Discip'len hadden al ontvangen
De Geest lang vóór de Pinksterdag
Zodat ik wat we die dag zagen
Manifestatie noemen mag
De nieuwe mens leeft van genade
Zonden gedenkt de heer niet meer
Maar velen blijken nu te zeggen:
Dan doen wij dat wel voor de Heer
Wij zijn in Christus één geworden
Met Hem gedrenkt dus door één Geest
Maar je moet niet bij alles vragen
Of 't van de Geest wel is geweest
Wij doen voor 't aangezicht des Heeren
Van harte wat onze hand vindt
Daar mogen wij vrede mee hebben
Van Hem die ons zo zeer bemint
Vrijdagmorgen 29 juli 2005
(Melodie: Aan de voeten)
Toen u werd wedergeboren
Kwam de Heil'ge Geest in u
't Nieuwe leven; maar het oude,
De oude mens, is er nog nu
Maar als 'k met Hem ben gestorven
Ben 'k ook met Hem opgestaan
En gezet dus in de hemel
D' oude mens is weggedaan
Ja, het vonnis is voltrokken
Doodstraf eens op Golgotha
Voor zover ik nog zou leven
Is 't in Christus, volg 'k Hem na
Ja, ons leven is nu Christus
Die ook Zelf nu in ons leeft
En de rest zal worst ons wezen
Daar 't voor God geen waarde heeft
Niet als slaaf hoef 'k meer te leven
Van de zondeheerschappij
Daarom werd de wet mij wartaal
'k Ben verlost van slavernij
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Ons is 't ware brood gegeven
Christus heeft ons uitgeleid
Met Hem zijn wij opgewekt en
Erfdeel heeft Hij ons bereid
Onze schulden zijn vergeven
Uit genade leef ik nu
Hoe zou 'k and'ren nog vergelden
't Kwade tegen mij en u
Laat dus maar over je lopen
Onderwerp je aan de Heer
Dan weersta je ook de duivel
Ga niet strijden, maar negeer
D'oude mens wil graag wat dragen
En presteren onder wet
Dat is training in verslaving
De lat wordt steeds hoger gezet
Wet zal zonde activeren
Waardoor jij ook kennen leert
Wat je zondige natuur is
Die door God wordt genegeerd
Aan de wet wil men zich houden
Maar 't lukt niet in de praktijk
Leer je zelf relativeren
Als je naar jezelf weer kijkt
Ik doe steeds wat ik niet wil, maar
Hoeveel is ik? is de vraag
't Nieuwe ik door God gekend, doet
Wat Hij wil bijzonder graag
Ik mag leven uit genade
Ook nu zonde in mij woont
Hij wil mij toch nog gebruiken
Dat 'k niet spoor is aangetoond
Ach, wij hebben twee naturen
Sinds wij leven door de Geest
Maar hij wil Zijn werk in ons doen
Straks is de oude (mens) er geweest

Ik ben door de wet gestorven
Voor de wet, opdat ik leef
Ik ben met Christus gekruist Die
Zich overgegeven heeft
Voor mij en voor de Gemeente
Bezig houdt Hij zich met mij
En nu niet met deze wereld
Zijn werk in ons volbrengt Hij
Hij verandert de gezindheid
Van de mens in wie Hij woont
Dat vleselijk denken dood is
Wordt ons in de Schrift getoond
Vrede met jezelf te hebben
Door de vrede met de Heer
Zorgt dat veel omstandigheden
Je niet deren keer op keer
Wat des Geestes bedenken
Kan wie Zijn eigendom is
Wij zijn niet meer in het vlees dat
Was Paulus' getuigenis
Geest, Die Christus opgewekt heeft
Leeft in ons ook zegt het Woord
't In Hem is hetzelfde leven
Als in wie Hem toebehoort
Wij wandelen al in de hemel
Al beperkt het vlees ons nog
Als die ballingschap voorbij is
Blijf 'k bij Hem, is wat ik lees
In Romeinen. Christus leven
Wordt in ons steeds sterker dan
Dat vermindert dan de invloed
Van het vlees en 't werk daarvan

Onze Heer kan veel meer maken
Van ons leven, ons bestaan
Dan wij zelf ooit zouden kunnen
Het komt er alleen op aan
Dat wij ons beschikbaar stellen
Vrijdagavond 29 juli 2005
Niet wand'len in ijdelheid
(Melodie: Aan de voeten)
Met heel ons hart accepteren
Wat de Geest ons heeft bereid
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Je kunt de nieuwe mens aandoen
En de oude leg je af
Door niet naar het vlees te denken
Maar naar wat de Geest ons gaf
Dat betekent keuzen maken
Onze Heer geeft daarvoor kracht
Leg de leugen af, dien waarheid
Is wat Hij van ons verwacht

Hoeveel er ook mag mankeren
Aan mij, toch mag ik de Heer
Altijd, altijd blijven zoeken
Hij geeft voedsel telkens weer
Om te kunnen blijven leven
't Teken wat Hij ons naliet
Is dan ook dat van de maaltijd
Waaraan Hij geen kind verbiedt

Laat je niet door toorn voortdrijven
Die de Geest van God bedroeft
Wij zijn armen en verminkten
Die van 't Brood hebben geproefd
Wij zijn tot het maal genodigd
En wij hebben 'ja' gezegd
En het juk van de religie,
De traditie afgelegd

Hij gaf ons het nieuwe leven
En zorgt ook voor 't onderhoud
Waardig onze roeping wand'len
Vraagt Hij van wie op Hem bouwt
Niet meer op de weg van Adam
Zijn wij, maar bekwaam gemaakt
Voor het dienen van de Heer Die
Ons vernieuwde, heeft aangeraakt

Bijbelstudieweekend voor 20-plussers (t/m ± 35 jaar)
UITNODIGING
voor het Bijbelstudieweekend op De Bron in Dalfsen. Het weekend wordt
georganiseerd voor gelovigen, die samen van Bijbelstudies willen genieten.
Daarnaast is er volop tijd voor gesprekken, ontspanning en andere activiteiten.
Heb jij ook zin om mee te gaan, geef je dan zo spoedig mogelijk bij mij op. De
deelnameprijs voor dit gezellige weekend bedraagt € 89,00 per persoon. Het
onderwerp is:

Maaien en zaaien (n.a.v. Gal. 6:1-10)
De indeling van het weekend is ongeveer als volgt:
Aankomst vrijdag 28 oktober:
Bijbelstudie vrijdag:
Bijbelstudies zaterdag:
Bijbelstudies zondag:

tussen 18.00 en 19.30 uur;
± 20.30 uur;
9.45 en 19.30 uur;
9.45 en 14.00 uur.

En op zaterdagavond is er weer een geweldig optreden van de groep BASIC.
Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet, in Christus verbonden,
margrietdebruin@wanadoo.nl

Margriet de Bruin-Boersma
0515-572919
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Slotlied
Nou bedankt allemaal, dat 'k bij jullie mocht zijn
Rond het eeuwige Woord van de Heer
Heel de week weer voorbij, die zo zegenrijk was
En het afscheid doet ook dit jaar zeer
Maar we mogen vertrouwen dat Hij met ons gaat
Die wie bij Hem behoren nooit los meer laat
Maar het gaat er wel om, nu de Trooster er is
Hoeveel waarheid u in zich toelaat
Hoe vaak hoorde jij al uit het levende Woord
Dat ook deze week weer tot jou kwam
En hoe vaak ging dat Woord toch nog aan je voorbij
Zonder dat je de stap naar Hem nam
Was je hier als een vreemde toch nog min of meer
Ken je Christus niet echt als jouw hoofd en Heer
Waarom kom je niet thuis, nu de deur open staat
Kom maar binnen, zegt Hij vandaag weer
Aarden vaten zijn wij, die gevuld kunnen zijn
Met het levende Woord van Gods Geest
Dat je oude natuur nog doet wat je niet wilt
Ach negeer dat en wees niet bevreesd
Wat vult in jou het vacuüm, jouw ziel, 't aarden vat
Nu je door wat je leerde kunt weten dat
Je verantwoording draagt voor de mate waarin
Hij jouw vat vullen kan met Zijn schat
Al mijn schuld is betaald, hoe zou ik nu dan nog
Niet vergeven de ander die mij
Heeft gekwetst, aangetast, die mij kwaad heeft gedaan
Kom, vergeef toch, want dat deed eerst Hij
Laat maar over je lopen, daartoe krijg je kracht
Van de Heer die vergeving jou heeft gebracht
Hoe meer jij wordt gevuld door het Woord, door de Geest
Hoe meer heerlijkheid ook jou straks wacht
Teksten: Johan Th. Bos, vrij naar Ab Klein Haneveld. Uitgave: Nederlands Bijbelstudie Centrum
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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 6/20 okt,
3/17 nov, 1/15 dec, 26 jan, 19:45
uur; "Delta", Oude Kanaaldijk 2,
Bijbelse Bedelingen
AMSTERDAM zaterdag 29 okt, 26 nov,
28 jan, 15:00 uur; Postjesweg 150
BOLSWARD zondag 9 okt, 6 nov,
4 dec, 29 jan, 10:00 uur;
Brief aan de Romeinen
2 okt, 14:00 uur; doopdienst
Christen Ontmoetingscentrum
Petra, Burg. Praamsmalaan 18A
BOLSWARD zaterdag 15 okt, 10
dec, 18 feb, 15 apr, 10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College
DRACHTEN donderdag 13/27 okt,
10/24 nov, 8 dec, 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
"Opdat vervuld worde..."
DRACHTEN zondag 16 okt,
14:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EINDHOVEN woensdag 5/19 okt,
2/16/30 nov, 14 dec, 25 jan, 20:00 uur;
Emmaüskerk, Barrierweg.
EMMEN maandag 10/24 okt,
7/21 nov, 5 dec, 30 jan, 19:30 uur;
Mantingerbrink, "Mantingerhoes"
Het boek Handelingen

't HARDE zaterdag 12 nov,
21 jan, 18 mrt, 13 mei;
10:00 uur; 't Poshuis,
Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
LEERDAM zondag 25 sep, 23 okt, 20
nov, 18 dec, 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,
Brief aan de Romeinen
LINSCHOTEN maandag 3/17/31
okt, 14/28 nov, 12 dec, 23 jan,
20:00 uur; "De Vaart",
J. Barneveldstraat 24,
Het boek Handelingen
OLDEBROEK dinsdag 4/18 okt,
1/15/29 nov, 13 dec, 24 jan,
20:00 uur; Stationsweg 43
De brief aan de Filippenzen
OLDEBROEK zondag 9/23 okt,
6/20 nov, 4/18 dec, 29 jan,
17:30 uur; L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 11/25 okt, 8/22 nov,
6 dec, 31 jan, 20:00 uur;
Eurozalm,
Burg. Schipperkade 10.
Het huis Gods
URK zondag 27 nov, 10:00 uur; Rode
Kruisgebouw, Wijk8-2

Onderwerp Collegedag 15 okt:
Gods tegenstander
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Geliefde lezer,
Op allerlei internetforums wordt mijn naam
genoemd in verband met de m.i. expliciet
bijbelse leer dat de aarde niet bol, maar hol
is, dat de aarde de hemel omsluit en dat wij
mensen aan de binnenkant van die bol
leven. Een onnozele gedachte?
Blijkbaar weet men niet dat het "wetenschappelijke" wereldbeeld is gefundeerd op
twee axioma's: (a) licht plant zich voort met
eenparige snelheid en (b) langs een rechte
lijn. Beiden zijn bewezen onjuist, maar als
basis van de kosmologie klampt men er zich
wanhopig aan vast.
Zodanig zelfs, dat men ons daarom in naam
van "de wetenschap" opzadelt met de twee
groteske absurditeiten van een ruimte (niets
dus) die (a) uitdijt en (b) krom is. Met
daarnaast de leer van de "Big Bang": "In
het begin was er niets, en toen ontplofte dat
ook nog....." Hoezo onnozel?
Maar goed. Stel dat de aarde een bol is met
een radius van ca. 6369 km. De kromming
van het aardoppervlak bedraagt dan volgens de boeken 7,8 mm/km. Onvermeld
blijft dat dit slechts geldt voor de eerste
kilometer! Na 10 km. bedraagt die kromming reeds 7,85 meter en na 20 km. wordt
dat 31,4 meter. Zover moet de kustlijn van
Enkhuizen dus onder de horizon liggen,
gezien vanuit Stavoren.
Maar met de zon in de rug kon ik met een
verrekijker de hele kustlijn zien.....!
Zou iemand van u die forums eens willen
verwijzen naar bijvoorbeeld www.sline.de/homepages/keppler/?

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 gedaan door
het houden van bijbelstudieavonden, tentcampagnes, contactdagen,
collegedagen en conferenties; 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 5567669
Rabobank 308747046
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Bolsward
Giften voor het tentwerk
Rabobank 103581006
ten name van
NBC Evangelisatie, Bolsward
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