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Doet handeling totdat Ik kom

door Jb. Klein Haneveld, ca. 1967

"En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij en zeide een gelijke-

nis, omdat Hij nabij Jeruzalem was, en omdat zij meenden, dat

het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Hij zeide dan:

Een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land, om voor

Zichzelf een Koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En

geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien pon-

den en zeide tot hen: "Doet handeling, totdat ik kom." Luk. 19:11-13

van "De Ponden" een sprekend voor-

beeld. De evangelist Lukas deelt ons

mede, dat onze Heere Jezus Christus

"daarbij voegde en een gelijkenis zei-

de, omdat Hij nabij Jeruzalem was, en

omdat zij meenden, dat het Konink-

rijk Gods terstond zou openbaar wor-

den."

De woorden openbaren ons de heime-

lijke gedachten van de discipelen van

Jezus in deze periode van Zijn dienst

op aarde. Zij waren op weg naar Jeru-

zalem. En uit talrijke uitspraken van

hun Meester was het hun wel duide-

lijk geworden, dat er in Jeruzalem iets

heel belangrijks en bijzonders zou ge-

beuren. Zij waren er van overtuigd,

De gelijkenis van de ponden

De hierboven aangehaalde woorden

vormen de inleiding op de gelijkenis,

die gewoonlijk de "Gelijkenis van de

Ponden" wordt genoemd. De inhoud

van dit Schriftgedeelte geeft veel stof

tot overdenking. Daartoe zou ik gaar-

ne elke christen in deze tijd van har-

te willen opwekken.

Er komen in de Heilige Schrift een

aantal "gelijkenissen" voor, die nau-

welijks een uitlegging nodig hebben,

omdat zij geheel voor zichzelf spre-

ken. Het is de Heilige Geest Zelf, die

ze ons verklaart. Het doel, waarvoor

ze werden uitgesproken, is niet twij-

felachtig, maar duidelijk voor ieder-

een. Van zulke gelijkenissen is die
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dat althans één belangrijk doel van

Zijn komst op aarde op het punt stond

in vervulling te gaan. Tot zover waren

hun gedachten volkomen juist. Maar

wat betreft de aard van die gebeurte-

nis, bleek hun gedachtengang volko-

men verkeerd te zijn.

Er zijn drie punten in het Schriftge-

deelte, die van het allerhoogste be-

lang zijn en waarvoor ik dan ook uw

zeer speciale aandacht wil vragen:

1. De fout in de gedachtengang van de

discipelen;

2. De tegenwoordige positie van de

Heere Jezus Christus;

3. De tegenwoordige opdracht van

allen, die belijden het eigendom van

Jezus Christus te zijn.

1. DE FOUT VAN DE DISCIPELEN

Wat was de fout van de discipelen?

Laten wij proberen nauwkeurig vast

te stellen, in welk opzicht hun gedach-

tengang volkomen scheef ging.

De discipelen waren blijkbaar van

gedachte, dat de Heere Jezus, toen

Hij Zich op weg begaf naar Jeruza-

lem, van plan was oudtestamenti-

sche profetieën omtrent het zichtba-

re Koninkrijk en de heerlijkheid van

de beloofde Messias te vervullen. Zij

waren er terecht van overtuigd, dat

Jezus de Messias was, de Christus

Gods! Luk. 9:20 Maar zij geloofden ge-

heel ten onrechte,dat Hij reeds on-

middellijk Zijn grote macht en heer-

schappij op aarde zou aanvaarden.

Zij vergisten zich in het tijdstip,

waarop de Messiaanse profetieën in

vervulling zouden gaan.

Zij leefden in de waan, dat in hun tijd

reeds de dag en het uur was aangebro-

ken,

- dat de Verlosser Sion zou opbouwen

en in Zijn heerlijkheid zou verschij-

nen. Ps. 102:17

- dat Hij de aarde zou slaan met de roe-

de Zijns monds, en met de adem Zijner

lippen de goddeloze zou doden. Jes. 11:11

- dat Hij de verdrevenen Israëls zou

verzamelen en de verstrooiden uit

Juda vergaderen van de vier einden

der aarde. Jes. 11:12

- dat Hij de heidenen zou verpletteren

met een ijzeren scepter en hen in

stukken zou slaan als een pottenbak-

kersvat. Ps. 2:9

- dat Hij de heidenen zou ontvangen

als Zijn erfdeel en de einden der aar-

de tot Zijn bezitting. Ps. 2:8

- dat Hij zou regeren op de berg Sion

en te Jeruzalem, en dat voor Zijn

oudsten heerlijkheid zou zijn. Jes. 24:23

-  dat het rijk en de heerschappij en

de grootheid der koninkrijken onder

de ganse hemel gegeven zouden wor-

den aan het volk der heiligen der hoge

plaatsen. Dan. 7:27

Dit is de grote fout geweest in de ge-

dachtengang van de discipelen, toen

onze Heiland de gelijkenis van "de

Ponden" uitsprak. "Zij meenden, dat

het Koninkrijk Gods terstond zou

openbaar worden." Het was inder-

daad een zeer ernstige fout.

Zij zagen niet, dat voordat bovenge-

noemde en nog vele andere profetieën

in vervulling konden gaan, de Chris-

tus eerst "moest" lijden. Luk. 24:26; Hand. 27:30

Zij zagen in hun optimistische ver-
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wachtingen de kruisiging van Chris-

tus en de daarop volgende lange "tus-

sen-periode" - de tegenwoordige gena-

de-bedeling - over het hoofd, maar

hadden hun ogen uitsluitend gericht

op de uiteindelijke heerlijkheid, die

Zijn deel zou worden.

Zij zagen niet "het lijden, dat op

Christus komen zou en de heerlijk-

heid daarna volgende." 1Pet. 1:12

Zij zagen niet de eerste komst van de

Messias, om "uitgeroeid" te worden,
Dan. 9:26 maar uitsluitend Zijn tweede

komst, om te heersen.

Zij zagen niet, dat eerst de offeranden

en de ceremonieën van de Wet van

Mozes hun vervulling moesten heb-

ben in een "beter" offer en in een "be-

tere" Hogepriester en in een kostbaar-

der bloedstorting, dan die van stieren

en bokken. Hebr.

Zij zagen niet, dat, na het volbrachte

verlossingswerk, God "eerst" de hei-

denen zou bezoeken, om uit hen een

volk (d.i. de Gemeente) aan te nemen

voor de Naam van de Heere Jezus, en

dat Hij pas "daarna" zou wederkeren,

om de vervallen troon van David we-

der op te richten. Hand. 15:14-16

Al deze dingen waren duister voor

hun ogen, en waren aan hun aandacht

ontgaan.

Zij aanvaardden wel een deel van het

profetische Woord; maar zij aan-

vaardden niet het gehele profetische

Woord. Luk. 24:25

Zij zagen wel, dat Christus een Ko-

ninkrijk moest ontvangen; maar zij

zagen niet, dat Hij "verwond" en "ver-

brijzeld" moest worden.

Zij zagen wel de bedeling van de

kroon en de heerlijkheid; maar zij za-

gen niet de bedeling van het kruis en

de schande.

Onze overeenkomstige fout

Dáár lag hun fout. Maar wij hebben

allerminst het recht, om hen dat kwa-

lijk te nemen. Want ik geloof, dat wij

in de verklaring van de Schriften een

fout hebben gemaakt, die minstens

even groot is als die van onze Joodse

broeders. Een fout, die misschien wel

minder fataal is in zijn gevolgen,

maar die zeer zeker ook minder ver-

geeflijk is dan de hunne, omdat wij

veel meer licht hebben ontvangen.

Als de Joden te uitsluitend aan de

heerschappij van Christus gedacht

hebben, hebben wij dan niet te uitslui-

tend aan het lijden van Christus ge-

dacht?

Als de Joden in de oudtestamentische

profetieën alleen maar Christus' uit-

eindelijke verheerlijking en macht

gezien hebben, hebben wij dan niet al

te dikwijls in deze profetieën alleen

maar Christus' vernedering en de pre-

diking van het Evangelie gezien?

Als de Joden het Kruis ontkend heb-

ben, hebben wij dan niet de Kroon

ontkend?

Als de Joden zich te veel met de twee-

de komst van Christus hebben bezig-

gehouden, hebben wij ons dan niet te

veel beziggehouden met Zijn eerste

komst?

Er kan maar één antwoord op deze

vragen zijn. Ik ben er inderdaad van

overtuigd, dat wij - gelovigen uit de

heidenen - in het verleden de grote

fout hebben begaan, slechts een deel
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van de waarheid Gods te accepteren.

Wij hebben vaak op volkomen wille-

keurige en onverantwoorde wijze de

verzen, die betrekking hebben op

Christus' eerste komst in armoede en

nederigheid, letterlijk verklaard, en

de verzen, die betrekking hebben op

Christus' tweede komst in macht en

heerlijkheid, geestelijk verklaard. Wij

hebben niet aanvaard "al wat de pro-

feten gesproken hebben" over de

tweede, persoonlijke komst van

Christus, gelijk de Joden niet hebben

aanvaard "al" wat zij gesproken heb-

ben over Zijn eerste komst. Luk. 24:25

Daarom is het van het grootste belang

om bijzondere aandacht te schenken

aan het onderwerp waarmee wij be-

zig zijn. Ik ken uw meningen omtrent

de vervulling van de profetische ge-

deelten van Schrift niet. Maar wel wil

ik u in alle liefde aanraden, om uw

meningen nauwkeurig te toetsen aan

Gods Woord. Zijn uw inzichten aan-

gaande Christus' tweede komst en

Zijn komend Koninkrijk wel even ge-

zond en Schriftuurlijk als die van Zijn

eerste discipelen? Of is uw zienswij-

ze ten aanzien van Christus' tweede

komst in heerlijkheid even fout als die

van de discipelen ten aanzien van Zijn

eerste komst?

Werp alle vooroordelen overboord.

Neem opnieuw de profetische Schrif-

ten ter hand en bid God, dat u be-

waard moogt blijven voor een ver-

keerde interpretatie met al de gevol-

gen van dien. Lees in het licht van de

twee grote poolsterren: de eerste en de

tweede komst van Christus.

Verbind aan de eerste komst de ver-

werping van de Joden, de prediking

van het evangelie tot een getuigenis

in de wereld, de uitroeping van de

Gemeente als "een uitverkoren ge-

slacht" uit heidenen. 1Pet. 2:9

Verbind aan de Tweede Komst het her-

stel van de Joden, de uitgieting van de

schalen van Gods toorn over de onge-

lovige heidenen en de oprichting van

Christus' Koninkrijk op aarde.

Doe dat, en u zult een rijkdom in het

profetisch Woord ontdekken, die u

misschien tot nog toe nimmer hebt

gezien.

De vervulling van de profetieën

Het wordt hoog tijd, dat wij de onver-

vulde profetieën uitleggen in het licht

van de reeds vervulde profetieën.

De voorspelde vloeken, die over de Jo-

den zouden komen, zijn letterlijk ver-

vuld geworden - zo zullen ook de voor-

spelde zegeningen, die over hen komen

zouden, letterlijk worden vervuld.

De "verstrooiïng" van Israël was let-

terlijk - zo zal ook de "bijeen-vergade-

ring" van Israël letterlijk zijn.

De verwoesting van de tempel was let-

terlijk - zo zal ook de wederopbouw

van de tempel letterlijk zijn.

De "verwerping" van Israël was let-

terlijk - zo zal ook het "herstel" van

Israël letterlijk zijn. Rom. 11:15, 30, 31

Het wordt hoog tijd, dat wij de voor-

spelde gebeurtenissen, die Christus'

tweede komst zullen begeleiden, uit-

leggen in het licht van de voorspelde

gebeurtenissen, die Christus' eerste

komst hebben begeleid.
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De eerste komst was letterlijk, zicht-

baar en persoonlijk - zo zal ook de

tweede komst letterlijk, zichtbaar en

persoonlijk zijn.

Bij zijn eerste komst kwam Hij met

een letterlijk lichaam - zo zal Hij ook

bij Zijn tweede komst met een letter-

lijk lichaam komen.

Alle profetieën betreffende Zijn eerste

komst werden op de meest letterlijke

wijze en tot in de kleinste details ver-

vuld - zo zullen ook alle profetieën be-

treffende Zijn tweede komst op de

meest letterlijke wijze en tot in de

kleinste details worden vervuld.

De "schande" was letterlijk en zicht-

baar voor iedereen - zo zal ook Zijn

"heerlijkheid" letterlijk en zichtbaar

voor iedereen zijn.

Het wordt hoog tijd, dat wij ophouden

met de oudtestamentische profetieën

te verklaren op een wijze, die niet door

het Nieuwe Testament wordt gewet-

tigd.

Welk recht hebben wij, te zeggen, dat

woorden als Juda, Sion, Israël en

Jeruzalem alles betekenen, behalve

letterlijk Juda, letterlijk Sion, letter-

lijk Israël en letterlijk Jeruzalem?

Welke voorbeelden hebben wij van

een dergelijke interpretatie in het

Nieuwe Testament? Hoogstens enke-

le, of misschien wel helemaal geen!

Hooguit kunnen wij slechts twee of

drie plaatsen vinden in het Nieuwe

Testament - de Evangeliën, de Brie-

ven en de Openbaring - waar zulke

namen misschien worden gebruikt in

figuurlijke of geestelijke betekenis.

Het woord Jeruzalem komt tachtig

maal voor en altijd in zijn letterlijke

betekenis, behalve dan als het tegen-

deel mocht blijken uit het bijvoeglijk

naamwoord "hemelse", "nieuwe" of

"heilige". Het woord "Jood" komen we

honderdmaal tegen, en misschien

slechts in drie twijfelachtige gevallen

in zijn geestelijke betekenis. De woor-

den "Israël" en "Israëliet" komen

veertig maal voor en altijd letterlijk

en het woord "Juda" meer dan twin-

tig maal en uitsluitend letterlijk.

2. DE TEGENWOORDIGE POSITIE VAN

ONZE HEERE JEZUS CHRISTUS

"Een zeker welgeboren man reisde in

een vergelegen land om voor zichzelf

een Koninkrijk te ontvangen en dan

weder te keren". Luk. 19:12

Deze gelijkenis geeft een duidelijk

antwoord op de vraag, welke positie

de Heere Jezus Christus in deze te-

genwoordige tijd inneemt, De "zeker

welgeboren man" is ongetwijfeld een

beeld van de Heere Jezus Christus, en

wel in twee opzichten.

Evenals deze edelman is de Heere Je-

zus afgereisd naar een "vergelegen

land", om voor Zichzelf een Konink-

rijk te ontvangen. Hij heeft het Ko-

ninkrijk nog niet ontvangen, maar het

is Hem wel beloofd. Ongetwijfeld be-

zit Hij vandaag een "geestelijk" Ko-

ninkrijk en is Hij Koning over de har-

ten van allen, die in Hem geloven. Zij

vormen Zijn getrouwe onderdanen,

die geleerd hebben nu reeds hun knie

voor Hem te buigen. Hij is de "Koning

der koningen en de Heere der heren".
1Tim. 6:15; Op. 17:14; 19:16 Want "alle dingen
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bestaan tezamen door Hem". Kol. 1:17

Er kan niets op aarde geschieden, ten-

zij dan onder Zijn toelating. Maar Zijn

werkelijk "letterlijk" zichtbaar en uni-

verseel Koninkrijk heeft de Heere Je-

zus op aarde nog niet ontvangen. "Wij

zien nu nog niet, dat Hem alle dingen

onderworpen zijn." Hebr. 2:8 Hij zit thans

aan de Rechterhand Zijns Vaders in

de hemel, tot al Zijn vijanden gesteld

worden tot een voetbank Zijner voe-

ten. Ps. 110:1 e.a.

In deze tegenwoordige bedeling is de

duivel "de overste dezer wereld". Joh.

12:31; 14:30; 16:11; Ef. 2:2 De vorst der duister-

nis heerst over het rijk der duisternis.
Kol. 1:13 Verreweg het grootste deel van

de bewoners dezer aarde dienen niet

God, maar de satan. Hoewel zij er zich

misschien niet van bewust zijn, doen

zij de wil van de duivel en gedragen

zij zich als onderdanen van de duivel.

Zij zijn werkers der ongerechtheid. Job

31:3 Zij doen de werken der duisternis.
Rom. 13:12; Ef. 5:11

Dat is de werkelijke toestand zowel in

de "christelijke" als in de "heidense"

landen. Zelfs na bijna 1900 jaren van

evangelie-verkondiging en bijbelver-

spreiding is er geen land ter wereld,

waar de duivel niet méér onderdanen

heeft dan Christus. Het is een ver-

schrikkelijke werkelijkheid, dat deze

wereld nog niet het Koninkrijk van

Christus is.

De positie van de Heere Jezus Chris-

tus in deze tegenwoordige wereld is

ongeveer gelijk aan die van David in

de tijd tussen zijn zalving en kroning.

Wel heeft Hij de belofte van het Ko-

ninkrijk, maar Hij heeft nog niet de

kroon en de troon ontvangen. Hij

heeft nog slechts weinig volgelingen,

en onder hen bevinden zich niet vele

"wijzen en edelen". 1Kor. 1:26, 27 Het "ver-

achte en onedele" heeft Hij uitverko-

ren, maar zij vormen een getrouw

volk, die in alles Zijn lot delen. Hij

wordt - evenals David - door Zijn vij-

anden vervolgd en dikwijls in de woes-

tijn gedreven, maar toch werden Zijn

aanhangers nimmer uitgeroeid. Zij

zijn onverwoestbaar. Zelfs "de poorten

der hel" kunnen hen niet "overweldi-

gen". Mat. 16:18 De Heere Jezus, hoewel

Hij reeds als Koning gezalfd is, bezit

nog niet de uiterlijke tekenen van Zijn

macht en heerschappij. Hij bezit nog

geen aardse heerlijkheid. Het groot-

ste deel van de mensheid ziet in de

Heere Jezus geen enkele schoonheid.

Hij heeft voor hen "geen gedaante

noch heerlijkheid, dat zij Hem zouden

begeerd hebben". Jes. 53:2 Zij willen niet,

dat Hij Koning over hen zij. Luk. 19:14 Hij

is in deze wereld nog altijd de Verach-

te en de Verworpene.

En de Zijnen delen in Zijn verwerping

en smaadheid. Heb. 13:13 Zij worden in

deze wereld niet om Zijns Naams wil

geëerd en hooggeacht. Wel zijn zij

door Hem reeds tot koningen ge-

maakt, Op.1:6 maar zij wandelen hier op

aarde incognito en in vermomming.

De wereld kent hen niet, omdat zij

Hem niet kent. Joh. 14:17 Zijn Koninkrijk

moet nog komen, Zijn troon moet nog

op aarde worden opgericht. Mat. 6:10 Zijn

wil wordt nog niet op aarde uitge-

voerd, behalve dan door een "klein

kuddeke". Luk. 12:32 Het is nog niet de

dag van Zijn kracht en heerlijkheid.
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De Heere Jezus wacht nog op Zijn tijd.

En de Zijnen wachten met Hem en

zijn intussen bereid om Zijn smaad-

heid met Hem te delen. Maar zoals de

Heere Jezus, gelijk de edelman, heen-

ging "om een koninkrijk te ontvan-

gen", zo zal Hij ook, gelijk de edelman,

eens "wederkomen".

De woorden, die de engelen na Zijn

hemelvaart tot de discipelen spraken,

zullen een letterlijke vervulling ont-

vangen. "Deze Jezus, die van u opge-

varen is in de hemel, zal alzo komen,

gelijkerwijs gij Hem naar de hemel

hebt zien heenvaren." Hand. 2:11

Zoals Zijn heengaan een werkelijk en

letterlijk heengaan was, zo zal ook

Zijn wederkomen een werkelijk en

letterlijk wederkomen zijn.

Zoals Hij voor de eerste maal persoon-

lijk kwam en met een lichaam, zo zal

Hij ook voor de tweede maal persoon-

lijk komen en met een lichaam.

Zoals Hij zichtbaar tot deze aarde

kwam en zichtbaar heenging, zo zal

Hij ook zichtbaar wederkeren.

Wat Jezus zal doen als Hij wederkomt

Dan - en niet eerder - zal het univer-

sele Koninkrijk van Christus op aar-

de aanvangen.

Dan zal de gehele schepping in zijn

oorspronkelijke toestand hersteld

worden. Het zal het "jubeljaar" voor

de wereld zijn. Onze aarde zal einde-

lijk zijn oogst voortbrengen. De Ko-

ning zal eindelijk Zijn bezit terug ont-

vangen. De 97ste Psalm zal eindelijk

worden vervuld en de mensen zullen

zeggen: "De Heere regeert; de aarde

verheuge zich!"

Dan zal Hij de profetieën van He-

noch, Johannes de Doper en Paulus

vervullen, en "gericht houden tegen

allen en straffen alle goddelozen", Jud.

15 - en "het kaf met onuitblusselijk

vuur verbranden," Mat. 13:12 - en "met

vlammend vuur wraak doen over de-

genen, die God niet kennen, en over

degenen, die het Evangelie onzes

Heeren Jezus Christus niet gehoor-

zaam zijn." 2Thes. 1:8

Dan zal Hij de verstrooide stammen

van Israël bijeen verzamelen in het

land hunner vaderen, Mat. 24:31 en een

rijk op aarde oprichten, waarin iede-

re knie zich voor Hem zal buigen en

iedere tong zal belijden, dat Christus

de Heere is. Fil. 2:10, 11

Maar voordat Hij als Koning op aar-

de zal wederkeren, zal Hij eerst ver-

schijnen in de lucht, om Zijn ontsla-

pen heiligen uit hun graven op te wek-

ken en Zijn nog levende heiligen te

veranderen; zij zullen Hem tegemoet

gaan in de lucht, om voor altijd bij

Hem te zijn. 1Thes. 4:17

Wanneer, hoe, waar en op welke wij-

ze al deze dingen zullen geschieden,

laten we thans in het midden. Op deze

vragen kunnen wij nu niet ingaan.

Het voornaamste is echter, te weten

dat zij eenmaal zullen geschieden. De

Heere Jezus zal al deze beloften en

profetieën vervullen. Het wachten is

op de tijd, die de Vader daartoe ge-

steld heeft. Gal. 4:2-4

Zo zeker, als Hij geboren werd uit een

reine maagd, en ca. drie-en-dertig

jaar op aarde heeft geleefd als een

dienstknecht, Fil. 2:7 zo zeker zal Hij

eenmaal komen op de wolken des he-
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mels in grote kracht en heerlijkheid,
Mat. 24:30; Dan. 7:13 en als Koning heersen op

de aarde. Op. 11:15

Laat het voor u vaststaan als een

heerlijke waarheid, dat Christus eens

een volledig Koninkrijk op aarde zal

bezitten - dat Zijn Koninkrijk op aar-

de nog niet is opgericht - maar dat het

zal worden opgericht in de dag van

Zijn wederkomst.

Laat het voor u vaststaan, dat deze

tegenwoordige wereld niet aan Chris-

tus toebehoort, maar aan de indringer

Satan.

Laat het voor u vaststaan, dat de toe-

komende wereld niet aan Satan zal

toebehoren, maar aan Christus.

Laat het voor u vaststaan wannéér de

wereld in andere handen zal overgaan

en de Satan zal worden uitgeworpen,

namelijk bij de wederkomst van

Christus en niet vóór deze gebeurte-

nis.

Laat het voor u vaststaan, wat de

Heere Jezus nu doet: Hij zit aan de

rechterhand des Vaders - tussenbei-

de komend als Hogepriester in het

ware heiligdom ten behoeve van Zijn

volk, - toevoegend aan de Gemeente

zovelen als er door de prediking van

het Evangelie behouden worden, -

wachtend op de door God gestelde dag

van Zijn macht en heerlijkheid, als

Hij zal verschijnen, om Zijn volk te

zegenen en als "Priester op Zijn troon"
Zach. 6:13 te zitten.

Dan zult u geen buitensporige ver-

wachtingen koesteren van welke ge-

meente, prediker of godsdienstige or-

ganisatie ook in deze tegenwoordige

bedeling.

Dan zult u er zich niet over verwon-

deren, dat de evangelisten en de zen-

delingen van vandaag niet zien, dat

allen, tot wie zij prediken, tot beke-

ring komen.

Dan zal het u niet bevreemden, te ont-

dekken, dat hoewel sommigen het

Evangelie geloven, velen helaas niet

geloven.

Dan zult u niet teleurgesteld zijn, te

moeten constateren, dat de kinderen

der wereld in iedere plaats vele zijn,

en de kinderen van God slechts wei-

nige.

Dan zult u zich herinneren, dat "de

dagen boos zijn" Ef. 5:16 en dat de tijd

van algemene wereld-bekering nog

niet gekomen is.

Dan zult u God danken, dat er noch-

tans enkelen behouden worden en

dat, hoewel het Evangelie voor de

"wijzen en verstandigen" verborgen

is, het aan de "kinderkens" is geopen-

baard. Mat. 11:25; Luk. 10:21

Jammer voor de mens, die het dui-

zendjarig rijk verwacht vóór de weder-

komst van Jezus Christus. Hoe kan

dat mogelijk zijn, als Hij Zelf heeft ver-

klaard: "Gelijk de dagen van Noach

waren, alzo zal ook zijn de toekomst

van de Zoon des mensen?" Luk. 17:37

Laten deze dingen helder voor uw

ogen staan, en dan zult u zich niet

verbazen over de voortgang van het

kwaad en de ongerechtigheid in deze

wereld. Oorlogen en revoluties en on-

derdrukking en onrecht en discrimi-

natie en zelfzuchtigheid en begeer-
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lijkheid en bijgelovigheid en over-

vloedige dwaalleringen, zullen u niet

onverklaarbaar voorkomen. U zult

niet worden ontmoedigd, als u ziet,

dat wetten, hervormingen en bescha-

ving de mensheid niet verbeteren. U

zult niet terneergeslagen zijn, als u

ziet, dat kerken vol met gebreken

zijn en dat theologen fouten maken.

U zult tot uzelf zeggen: De tijd van

Christus' macht en heerschappij is

nog niet gekomen - de duivel werkt

nog onder zijn kinderen en zaait

duisternis en verdeeldheid onder

Gods kinderen - de ware Koning

moet nog komen! Mat. 13:25

Laten deze dingen helder voor uw

ogen staan: dan zal het u duidelijk

zijn, waarom God de uiteindelijke

heerlijkheid van de Zoon des mensen

uitstelt, en waarom Hij toelaat, dat de

dingen in deze wereld gaan, zoals zij

gaan. Het is niet, omdat Hij niet

machtig is, om het kwaad te voorko-

men; het is niet, omdat Hij traag is in

de vervulling van Zijn beloften; - maar

de Heere is bezig een volk aan te ne-

men voor Zijn Naam door de predi-

king van het Evangelie. Hand. 15:14

Hij is lankmoedig jegens de onbekeer-

den. "De Heere wil niet dat enigen ver-

loren gaan, maar dat zij allen tot beke-

ring komen." 2Pet. 3:9 Als eens het getal

der uitverkorenen uit deze wereld ver-

gaderd zal zijn - als eens de laatste zon-

daar zal zijn toegevoegd aan Zijn Ge-

meente - dan zal het Koninkrijk van

Christus worden opgericht, en de troon

der genade Heb. 4:16 worden verwisseld

voor de troon der heerlijkheid. Mat. 25:31

Laten deze dingen helder voor uw

ogen staan, en dan zult u zich beijve-

ren, om zielen voor Christus te win-

nen. "De nacht is vergevorderd; de

dag is nabij gekomen". Rom. 13:12 De te-

kenen der tijden roepen ons op tot

waakzaamheid en werkzaamheid en

zij spreken geen onduidelijke taal. De

Joden keren in ongeloof terug naar

Palestina. De naties sluiten zich aan-

een tot machtige politieke en militai-

re organisaties. Oecumenische leuzen

en activiteiten bereiden de weg voor

de vorming van één grote wereld-

kerk. De afval in het christendom

neemt steeds openlijker en brutaler

vormen aan. Het morele en zedelijk

verderf werkt door in alle steden en

dorpen over de gehele wereld.

Als wij nog enkele brandhouten uit

het vuur willen rukken voor het te

laat is, dan moeten wij hard werken

en geen tijd verliezen. Wij moeten

prediken - wij moeten waarschuwen

- wij moeten vermanen - wij moeten

ons geld geven voor evangelisatie- en

zendingsarbeid - wij moeten werken,

meer dan wij ooit hebben gedaan.

Laten deze dingen helder voor uw

ogen staan, en dan zult u verlangend

uitzien naar de komst van onze Hee-

re Jezus Christus. U zult Zijn weder-

komst als een heerlijke en troostrijke

waarheid beschouwen. Al uw hoop zal

daarop gericht zijn. U zult niet alleen

aan de gekruisigde Christus denken,

maar ook aan de wederkomende

Christus. U zult verlangen naar de

dagen van "verkwikking", Hand. 3:19 en

naar de openbaring van de zonen
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Gods. Rom. 8:19 Uw hart zal vervuld wor-

den met vrede, als u terugziet naar

het kruis; en uw hart zal vervuld wor-

den met blijde hoop, als u uitziet naar

het Koninkrijk.

Nog één keer: laat het steeds helder

voor uw ogen staan, welke positie de

Heere Jezus Christus in deze tegen-

woordige tijd inneemt. Hij is gelijk de

"welgeboren man", die "reisde in een

vergelegen land, om voor zichzelf een

Koninkrijk te ontvangen, en dan we-

der te keren".

3. DE TEGENWOORDIGE OPDRACHT VAN

DE CHRISTEN

Als ik spreek van de tegenwoordige

opdracht van de christen, dan bedoel

ik daar natuurlijk mee hun opdracht

in de periode, die er ligt tussen de eer-

ste en de tweede komst van Christus.

Wat verwacht de Heere in deze tijd

van Zijn dienstknechten? Een ant-

woord op deze vraag vind ik in de

woorden van de "welgeboren man" uit

de gelijkenis, die hij richtte aan zijn

slaven. Terwijl Hij hen ponden uit-

deelde, zeide Hij: "Doet handeling,

totdat ik kom"! Luk.19:13

Ik ken weinig woorden, die van gro-

ter en verstrekkender betekenis zijn

dan deze vijf: "Doet handeling, totdat

Ik kom". Zij werden gesproken tot

allen, die belijden het eigendom van

Jezus Christus te zijn. Het is een dui-

delijke opdracht, die niet voor misver-

stand vatbaar is, en die een appèl doet

op het geweten van gelovigen. Iedere

christen dient zichzelf nauwkeurig te

onderzoeken, of hij in de praktijk van

zijn leven wel aan deze opdracht vol-

doet. Iedere gelovige dient zichzelf te

beproeven, of hij in het geloof en in de

wil des Heeren staat. Bedenk toch,

dat deze woorden om uwentwil ge-

schreven werden: "Doet handeling,

totdat Ik kom."

De Heere Jezus gebiedt u: "Doet han-

deling"! Daarmee wil Hij zeggen, dat

u niet alleen een christen van het

woord, maar ook van de daad moet

zijn. Jak. 1:22, 25 Geen woorden, maar da-

den! Hij wil niet alleen dat Zijn

dienstknechten Zijn heerlijkheid ont-

vangen, en Zijn brood eten, en in Zijn

huis wonen, en tot Zijn familie beho-

ren, maar ook, dat zij Zijn werk doen!

U moet "uw licht laten schijnen voor

de mensen, opdat zij uw goede werken

mogen zien." Mat. 5:16

Hebt u geloof? Laat het dan geen dood

geloof zijn, Jak. 2:17 maar laat uw geloof

werken door de liefde! Gal. 5:6

Bent u uitverkoren? U bent uitverko-

ren "tot gehoorzaamheid". O.a. Rom. 6:16

Bent u verlost? U bent verlost, om een

"heilig volk" 1Pet. 2:9 te zijn, "ijverig in

goede werken". Tit. 2:14

Hebt u Christus lief? Bewijs dan uw

liefde door Christus' geboden te bewa-

ren. 1Joh. 2:3 e.a.

Zijn gebod is: "Doet handeling."

Wacht u toch voor een godsdienst zon-

der inhoud, een godsdienst van woor-

den, een godsdienst van niets doen.

Denk niet, omdat uw werken u niet

voor God kunnen rechtvaardigen en

geen enkele zonde kunnen wegne-

men, dat het er nu helemaal niet meer
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op aankomt, wat u doet. Weg met zulk

een gedachte. Werp die ver achter u

als een bedenksel van de duivel. Als

u ooit uw "roeping en verkiezing vast

maken" wilt, dan moet u een christen

van de daad worden. 2Pet. 1:10

Maar de Heere Jezus gebiedt u ook:

"Doet handeling met uw pond." Daar-

mee wil Hij er ons aan herinneren, dat

Hij aan elk van de Zijnen één of an-

dere mogelijkheid of gelegenheid ge-

geven heeft om Hem op aarde te ver-

heerlijken. Hij wijst op het feit, dat

iedereen zijn eigen invloedssfeer

heeft, de armste zowel als rijkste;

- dat iedereen een open deur heeft om

van zijn Meester te getuigen.

- Uw lichamelijke gezondheid en

kracht,

- uw verstandelijke gaven en capaci-

teiten,

- uw geld en uw aardse bezittingen,

- uw rang en positie in het dagelijks

leven,

- uw vrijheid om de Bijbel te lezen en

het Evangelie te verbreiden,

- uw overvloedige genadegaven,

- al deze en nog vele andere dingen

zijn "ponden", die de Heere u in Zijn

genade heeft toebedeeld. Zij dienen

gebruikt en besteed te worden tot eer

en verheerlijking van Zijn Naam. Zij

behoren Hem toe, maar het beheer

daarover, heeft Hij u toevertrouwd.

"Doet handeling met uw pond!"

Maar de Heere Jezus gebiedt u tevens,

om handeling te doen, totdat Hij komt.

Dat betekent, dat U Zijn werk moet

doen op aarde als iemand, die voortdu-

rend Zijn wederkomst verwacht.

U moet zijn als een "getrouwe dienst-

knecht", die niet weet "in welke ure"

zijn Meester zal wederkeren, en die

daarom alle dingen in gereedheid moet

houden en ten allen tijde bereid moet

zijn, om Hem te ontmoeten. Mat. 24:45, 46

U moet zijn als iemand, die weet, dat

de wederkomst van Christus de gro-

te dag van de afrekening zal zijn.

U moet er rekening mee houden, dat

u elk moment ter verantwoording

kunt worden geroepen. Bedenk, dat u

niets in deze wereld in eigen bezit of

zelfs maar in pacht hebt. Elke chris-

ten, de rijkste en de armste, is slechts

een willekeurig opzegbare huurder

van God. Hij is Gods rentmeester en

als zodanig Hem ten allen tijde ver-

antwoording schuldig.

U moogt zich niet onttrekken aan één

of andere maatschappelijke verplich-

ting of levensverhouding, omdat u in

onzekerheid verkeert omtrent de dag

van de wederkomst des Heeren.

U moet de plaats waar God u geroe-

pen heeft, innemen op een waardige

en christelijke wijze.

Uw gedrag moet zijn, gelijk dat van

een man, die niet weet wat de dag

hem brengen zal, en daarom niet tot

morgen kan uitstellen, wat hij van-

daag kan doen.

U moet 's morgens opstaan en aan uw

werk gaan met de gedachte aan de

mogelijkheid, dat u 's middags Chris-

tus zult ontmoeten. U moet 's avonds

naar bed gaan met de gedachte aan de

mogelijkheid, dat u gewekt zult wor-

den door het middernachtelijk geroep:

"Zie, Hij komt!" Mat. 25:6

U moet uw geestelijke boekhouding
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ten allen tijde in gereedheid houden,

omdat u elk moment voor controle

kunt worden opgeroepen.

U moet al uw handelingen beoordelen

in het licht van Christus' spoedige we-

derkomst en dus niets doen, waarvan

u niet zoudt willen, dat de Heere Je-

zus u daarmee bezig vond op het mo-

ment van Zijn komst. Dat is "hande-

ling doen" totdat Jezus komt.

"Doet handeling, totdat Ik kom"

Bedenk, hoe veroordelend deze woor-

den zijn voor duizenden christenen.

Hoe weinig christenen bereiden zich

in hun dagelijks leven en gedrag voor

op de komst des Heeren.

Zij zijn misschien wel gered, maar

zij zijn niet gereed, om Hem te ont-

moeten.

Zij beschouwen de gaven van God niet

als goederen, die zij van Hem in

bruikleen ontvangen hebben, en

waarvoor zij aan Hem verantwoor-

ding schuldig zijn.

Zij tonen niet het minste verlangen,

om Hem te verheerlijken met

"lichaam en geest, welke Godes zijn".

Uit niets blijkt in hun leven, dat zij

hun Heer verwachten. Een bekend

prediker heeft eens gezegd, dat boven

het graf van menig christen geschre-

ven kan worden: "Hier ligt een mens,

die in heel zijn leven nimmer één uur

voor God heeft gewerkt."

Bedenk verder, hoe opwekkend deze

woorden zijn voor hen, die rijk met

aardse goederen gezegend zijn, maar

die blijk geven, hun geld niet op de

juiste wijze te kunnen besteden.

Zij zijn rijk voor zichzelf, voor hun ge-

zin, voor hun eigen genoegens, maar

niet rijk voor God.

Zij leven, alsof zij met hun geld kun-

nen doen, wat zij willen.

Zij leven, alsof er nimmer een afreke-

ningsdag zal komen voor de Rechter-

stoel van Christus. Rom. 14:10; 2Kor. 5:10

Zij leven alsof zij eigenaar en geen

rentmeester zijn van de hun toebe-

deelde goederen.

Zij leven, alsof Christus nimmer ge-

zegd heeft:

"Het is zaliger te geven dan te ontvan-

gen" Hand.20: 35

"Verkoop wat gij hebt en geef het de

armen, en gij zult een schat hebben in

de hemel." Mat. 19:21

"Vergadert u schatten in de hemel,

waar ze noch mot noch roest verderft."
Mat. 6:20

O, onderzoek toch uw wegen en word

wijs. Blijf God niet met "een fooi" af-

schepen. Geef vrijwillig meer dan u

tot nog toe hebt gedaan. Als u honderd

kunt geven, geef dan geen tien. Als u

duizend kunt geven, geef dan geen

honderd. Dan eerst zal blijken, dat u

"handeling doet" als iemand die naar

de wederkomst van Christus uitziet.

Hoe bedroevenswaardig is in deze

dagen de hebzuchtigheid, de gierig-

heid en de enghartigheid van de Ge-

meente van Christus. Mogen de ogen

van vele christenen in dat opzicht toch

worden geopend!

Bedenk vervolgens, hoe leerzaam

deze woorden zijn voor alle gelovigen,

die hun harten hebben gezet op de

dingen van deze wereld. Zeg nu niet,

dat wereldse genoegens toch niet al-

tijd zondig behoeven te zijn. Dat zijn
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ze misschien ook niet. Maar de vraag,

die we ons zelf hebben te stellen, is

deze: "Doe ik handeling" als iemand,

die de komst des Heeren verwacht,

wanneer ik mij met deze dingen bezig

houd?" Dat is de ware maatstaf waar-

aan wij al onze handelingen en acti-

viteiten behoren te toetsen.

De dingen, die wij zeker niet zouden

doen als wij wisten, dat Jezus Christus

vanavond wederkwam, die dingen be-

horen wij in het geheel niet te doen. De

plaatsen, die wij zeker niet zouden be-

zoeken als wij wisten, dat Jezus Chris-

tus vandaag wederkwam, die plaatsen

behoren wij nimmer te bezoeken.

Dat gezelschap, waaronder wij zeker

niet zouden willen verkeren als wij

zisten, dat Jezus Christus weder-

kwam, onder dat gezelschap behoren

wij nimmer te verkeren.

O, dat alle gelovigen toch mochten le-

ven voor het aangezicht van Christus.

Niet voor de ogen van mensen, of van

de gemeente, of van predikers - maar

voor de ogen van de Heere Zelf. Dat

zou zijn "handeling doen, totdat Hij

komt"!

Maar bedenk, hoe bemoedigend deze

woorden zijn voor allen, die eerst het

Koninkrijk Gods zoeken Mat. 6:33 en de

Heere Jezus Christus in alle gerech-

tigheid liefhebben. Misschien zeggen

de kinderen der wereld dan wel, dat

u "al te rechtvaardig" of "te vroom"

bent. Misschien zeggen uw familiele-

den dan wel, dat u aan godsdienst-

waanzin lijdt. Laat ze praten!

De woorden "Doet handeling, totdat

Ik kom", zijn woorden die uw gedrag

volkomen rechtvaardigen.

Laat mij deze beschouwing mogen

besluiten met enkele woorden van

praktische toepassing.

1. Waarschuwing

In de eerste plaats wil ik in verband

met dat onderwerp een woord van

ernstige waarschuwing richten tot

allen, die deze brochure in handen

mochten krijgen. Die waarschuwing

is, dat er op deze wereld nog een gro-

te verandering zal plaats hebben; een

verandering, waarmee wij wel terde-

ge rekening mogen houden.

Die verandering is een verandering

van gezag. De oude rebel, de duivel,

en al zijn aanhangers, zullen worden

terneergeslagen. Op. 12:9

De Heere Jezus en al Zijn heiligen zul-

len worden verheerlijkt en tot de troon

verheven. De "Koninkrijken dezer we-

reld" zullen worden de "Koninkrijken

van God en van Zijn Christus". Op. 11:15; 12:10

Die verandering is een verandering

van principe. De zonde zal niet langer

worden goed gepraat en vergoelijkt. De

zonde zal niet meer ongestraft blijven.

Heiligheid zal het algemeen karakter

van de bewoners der aarde worden.

"De nieuwe hemel en de nieuwe aar-

de" zullen éénmaal woonplaatsen der

gerechtigheid worden.

De verandering is een verandering

van opinie. Er zal geen deïsme, of

scepticisme of ongeloof meer zijn. Alle

volkeren der aarde zullen eer en hul-

de bewijzen aan het gekruisigde Lam

van God. Alle mensen van de gering-
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ste tot de grootste, zullen Hem ken-

nen en dienen. "De aarde zal vol zijn

van kennis des Heeren, gelijk de wa-

teren de bodem der zee bedekken". Jes.

11:9 Alle knie zal zich voor Hem buigen,

en alle tong zal belijden, dat hij Chris-

tus de Heere is. Fil. 2:10; Jes. 45:23

Wij weten niet precies de tijd, wan-

neer al deze dingen zullen geschieden.

Wel kunnen wij vandaag uit de "teke-

nen der tijden" opmaken, dat de toe-

komst des Heeren genaakt Jak. 5:8 en

dat de dag des Heeren aanstaande is.

Maar hoe het ook zij, één ding is ze-

ker: er zal voor ons allen een grote

verandering tot stand komen; een ver-

andering voor de wereld, een veran-

dering voor de mensen, en bovenal

een verandering voor de heiligen.

Ik ben het eens met de voorspelling:

"De wereld gaat een betere toekomst

tegemoet." Deze uitspraak onder-

schrijf ik met geheel mijn hart. De

vraag is echter, wanneer en hoe dat

zal geschieden. Niet door enig sys-

teem van cultuur of beschaving; niet

door wetgeving van politieke leiders;

niet door sociale verbeteringen - maar

uitsluitend door de verschijning van

Christus en de komst van Zijn Ko-

ninkrijk op aarde.

Dan, en niet eerder, zal er universele

gerechtigheid, universele kennis en

universele vrede in de wereld zijn.

Dan, en niet eerder, zal er geen armoe-

de meer zijn, - geen verdrukking meer,

- geen onwetendheid meer, - geen

moordende concurrentie meer, - geen

hebzucht meer. De oplossing van alle

politieke, maatschappelijke en gods-

dienstige problemen wacht op de we-

derkomst des Heeren. Jezus Christus

is de Man van de toekomst, die in deze

ontredderde wereld orde op zaken stel-

len zal. Hij alleen is de Grote Genees-

heer voor een oude, vermoeide, zieke,

stervende wereld. Daarom blijf ik vol

verwachting naar Zijn komst uitzien.

O, laten wij dit toch allen goed be-

seffen. Er is voor ons een grote ver-

andering op komst. Zoals de dingen

nu zijn, zullen zij niet blijven. La-

ten wij daarom ons hart niet zetten

op deze wereld, maar uitzien naar

de toekomende wereld en bidden:

"Uw Koninkrijk kome; Uw wil ge-

schiede gelijk in de hemel alzo ook

op de aarde...."!

2 Vraag

In de tweede plaats wil ik in verband

met dit onderwerp een ernstige vraag

stellen aan allen, die deze brochure in

handen mochten krijgen. Die vraag is:

of u voor de grote verandering gereed

bent. Hebt u zich voorbereid voor de

komst van Christus en Zijn Konink-

rijk?

Luister goed: ik vraag niet, hoe u

denkt over de omstreden punten in

het onderwerp van het profetisch

Woord. Omtrent al deze punten mo-

gen u en ik misschien dwalen, en toch

gered zijn. Het kardinale punt, waar

het op aankomt, en wat u voor u zelf

dient uit te maken is: "Ben ik gereed

voor het Koninkrijk van Christus?"

Zeg nu niet, dat ik u te hoge eisen stel!

Zeg nu niet, dat een mens toch wel een

goed mens kan zijn, zonder voor het
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Koninkrijk van Christus bereid te

zijn. Want ik ontken dat ten stellig-

ste. Ieder gerechtvaardigd en bekeerd

mens is bereid! Als u niet bereid bent

om de Heere te ontmoeten, dan bent

u niet gerechtvaardigd. De standaard,

die ik u voorhoud, is aan het Nieuwe

Testament ontleend.

De apostelen zouden in hun dagen ge-

twijfeld hebben aan de echtheid van

uw bekering, als u niet uitzag en ver-

langde naar de komst des Heeren. Be-

denk wel: het grote doel van het Evan-

gelie is, om de mensen voor te berei-

den, om God te ontmoeten. Wat heeft

uw christendom voor u gedaan, als het

u niet voorbereid heeft voor het Ko-

ninkrijk van Christus? Niets, en nog

eens, niets! Besef toch, hoe ernstig

deze zaak is en rust niet totdat u be-

reid bent om Christus te ontmoeten.

3. Uitnodiging

Vervolgens wil ik een uitnodiging

richten tot allen, die nog niet bereid

zijn voor de wederkomst des Heeren.

Die uitnodiging kan eenvoudig en

kort zijn.

Ik bid u, te bedenken in welk gevaar u

verkeert, en zonder uitstel de toevlucht

tot Christus te nemen, om vergeving

van zonden te ontvangen. Hand. 2:38

Ik bid u, om "de toekomende toorn" te

ontvlieden, Luk. 3:7; 1Thes. 1:10 en de hoop,

die u in het Evangelie wordt voorge-

steld vast te grijpen. Heb. 6:18

Ik bid u in Christus' Naam, om uw

ongeloof en verzet op te geven, en u

onmiddellijk met God te laten verzoe-

nen. 2Kor. 5:20 Laat u daarin door niets

en niemand weerhouden. Kom met

uw zonde en schuld tot de Heere Je-

zus. Roep gelovig Zijn Naam aan, en

Hij zal Zich aan uw ziel openbaren.

Rust niet, voordat u een werkelijke,

vaste, gegronde hoop hebt, en weet,

dat uw voeten staan op de onwankel-

bare "Rots der eeuwen".

4. Vermaning

Tenslotte wil ik in verband met dit

onderwerp een woord van vermaning

spreken tot allen, die Christus inder-

daad kennen en Zijn verschijning lief-

hebben. Deze vermaning is, dat u er

zich meer en meer naar zult uitstrek-

ken, om een christen van de daad te

worden. Laat u door de Heilige Geest,

die in u woont, gebruiken, om Zijn

Naam groot te maken, en Zijn deug-

den te verkondigen. 1Pet.2:9

Besteed uw gaven en krachten, die de

Heere u heeft toevertrouwd, als een

goed rentmeester in Zijn dienst. Toon

door uw wandel, dat u hier geen blij-

vende stad hebt, maar zoekt de toeko-

mende. Heb. 13:14

Laat meer en meer de gezindheid van

Christus uw leven beheersen. Fil. 2:5

Jaag de heiligmaking na, Heb. 12:14; 1Thes.

4:3 zodat zelfs uw ergste vijanden

moeten toegeven, dat u meer bezit

dan zij. Laat het in uw leven gezien

worden, dat de verwachting van de

wederkomst des Heeren de grote

prikkel is tot praktische ijver in het

werk des Heeren. Als u werkelijk ge-

looft, dat de dag nadert, grijp dan de

kansen door God u gegeven! Als u

werkelijk gelooft, dat de nacht verge-

vorderd is, benaarstig u dan des te

meer, om de werken der duisternis af
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te leggen en de wapenen des lichts

aan te doen. Rom. 13:12 Elke christen, die

uitziet naar de wederkomst des Hee-

ren, behoort met heel zijn hart in

deze tegenwoordige, boze wereld "de

levende God te dienen". 1Thes. 1:9; Heb. 9:14

Ongetwijfeld is er geen grotere stimu-

lans tot activiteit voor een dienst-

knecht des Heeren, dan de verwach-

ting van Zijn spoedige wederkomst!

Dat is het bewijs van een gezond,

geestelijk leven. Er is niets zo gezond

voor het geestelijk leven van een

christen, dan voortdurend en over-

vloedig bezig te zijn in de dingen en

het werk des Heeren.

Helaas zijn er nog zovele gelovigen die

klagen over gebrek aan geestelijk le-

ven, en die daarvan de oorzaak bij

anderen zoeken, in plaats van bij zich-

zelf. Tot zulke gelovigen zou ik willen

zeggen: "Doet handeling!" Geef u zelf

over tot verheerlijking van God, en u

zult zien hoe spoedig uw geestelijke

kwalen zullen genezen, en uw klach-

ten verdwijnen.

Dit is de manier, om goed te doen aan

de kinderen van de wereld. Niets

heeft onder Gods genade zulk een uit-

werking op onbekeerde mensen als

het zichtbaar getuigenis van een le-

vend christen. Er zijn vandaag dui-

zenden mensen, die bijna onbereik-

baar zijn voor het Evangelie en die

met geen stok in een kerk of samen-

komst zijn te krijgen, naar die nog wel

geraakt en getroffen kunnen worden

door de heilige en standvastige le-

venswandel van een christen, die van

geen enkel compromis wil weten.

Daarom zeg ik nog eens: "Doet han-

deling", "doet handeling", als u goed

wenst te doen.

Door zo te leven zult u grote blijd-

schap in uw werk vinden, - grote be-

moediging in uw verdrukkingen, -

grote moed in uw tegenslagen, - gro-

te troost in uw ziekte, - grote hoop in

het aangezicht van de dood, - groot

vertrouwen in Christus' wederkomst

hebben - en een grote kroon ontvan-

gen in de dag der beloning.

Radiobijbelschool
Iedere donderdagavond van 21:00 uur tot 22:00 uur

Presentatie en samenstelling: Jos Alders; Docent: Ab Klein Haneveld

Te beluisteren bij de locale omroep LOCO-FM van Oldebroek.

Via de kabel van Oldebroek op 93.1 (Alleen voor Oldebroek)

Via de FM band op 107.2 en 107.6 (Voor de wijde omgeving van Oldebroek)

Via www.locomediagroep.nl (Wereldwijd)

Een bespreking van een Bijbels onderwerp of schriftgedeeelte wordt op twee achtereen-

volgende donderdagavonden uitgezonden, met vooraf een korte introductie. Ter inlei-

ding op het tweede deel wordt een beknopte samenvatting van het eerste gegeven. Dit

programma van het Nederlands Bijbelstudie Centrum beleefde onlangs zijn 200ste edi-

tie. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: radiobijbelschool@versatel.nl
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(persbericht)

"Dóét God nog wat?"

Met die vraag als motto trekt de roodblauwe "circustent" van het

Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) deze zomer weer door

het land. De tournee begint 20 mei in Oldebroek. Het NBC wijst

er op dat het fenomeen tentevangelisatie in Nederland dit jaar

precies een eeuw bestaat.

Het NBC is de facilitaire stichting van bijbelleraar Ab Klein Haneveld, die

buiten de zomermaanden vrijwel dagelijks ergens in het land een bijbellezing

houdt en in elke campagneweek drie keer zelf hoopt te spreken. Ook houdt

de stichting studiedagen en meerdaagse conferenties.

Het wordt haar tweede tenttournee. Zij startte vorig jaar met die voor haar

nieuwe activiteit, omdat een andere organisatie er na tientallen jaren mee

stopte. "Wij wilden proberen te voorkomen dat een einde zou komen aan deze

manier van evangeliseren in ons land," zegt Klein Haneveld.

Het thema "Dóét God nog wat?" lijkt hem actueel. "Veel mensen zeggen wei-

nig van God te merken en al helemaal niets van enig ingrijpen van Zijn kant

in deze wereld. Daar hebben zij gelijk aan, maar dat heeft wel een oorzaak,

die in de Bijbel is te vinden. Daarover gaat deze tournee. En we vertellen er

ook graag bij hoe je wél iets van Hem kunt merken. Sterker nog: hoe je Hem

kunt leren kennen."

Het NBC heeft zijn achterban gevraagd persoonlijke uitnodigingen – onder

meer in de vorm van een ansichtkaart met een foto van de tent – te sturen

naar of te overhandigen aan familie, vrienden en kennissen. Behalve Klein

Haneveld, zullen ook andere sprekers in de tent zijn te beluisteren. Verder is

er elke avond muzikale medewerking van bands, solisten, koren en (Ham-

mond) organisten. Op de woensdagavonden verzorgt de BBC Combo, waar-

van Klein Haneveld ook deel uitmaakt, een avondvullend programma rond

het centrale thema.

Overigens heeft het NBC moeite met de huidige trend van laagdrempelige

prediking in combinatie met veel entertainment. "Daardoor dreigt de predi-

king veel aan inhoud te verliezen. Met als gevolg dat – hoeveel Nieuwe Bij-

belvertalingen ook mogen zijn verkocht – de kennis van Gods Woord in ker-

ken en ook onder evangelische gelovigen schrikbarend is afgenomen. Ook

evangelisatie is onmogelijk zonder onvervalste prediking van de Waarheid,

die nu eenmaal alleen in de Bijbel is te vinden," aldus Klein Haneveld.
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Hij is de zoon van wijlen evangelist en bijbelleraar Jacob Klein Haneveld, die

sinds 1947 jaarlijks door het land reisde met een evangelisatietent, later on-

dergebracht in de stichting Het Morgenrood. Toen die met tentwerk stopte, nam

de zoon van haar stichter kennelijk de handschoen op.

Het fenomeen tentevangelisatie jubileert dit jaar. In 1906 werd de eerste

organisatie op dat gebied, de Nederlandse Tentzending, opgericht door on-

der anderen de bekende Johannes de Heer. Koningin Wilhelmina was in dat

jaar aanwezig bij de inwijding van de eerste tent, in Apeldoorn. De organi-

satie bestond tot 1927, maar daarna gingen onder anderen Johannes de Heer

en later evangelist dr. Jan Kits – stichter van ’t Brandpunt en het Neder-

lands Bijbel Instituut – door met tenttournees. Kits leidde de "Openlucht-

en Tentevangelisatie voor Nederland." In diens voetspoor ging Jacob Klein

Haneveld door met deze evangelisatiemethode. Hij kreeg in 1955 door be-

middeling van koningin Juliana een nieuwe tent, nadat de vorige was ver-

woest door een storm. Het NBC zegt in een traditie te staan die "velen in

aanraking met de levende Heere Jezus Christus heeft gebracht."

Het programma voor 2006 ziet er (onder voorbehoud) uit als volgt:

Aanvang van de bijeenkomsten: 20:00 uur.

Zondag 20 mei t/m vrijdag 27 mei Oldebroek

Zondag 28 mei t/m vrijdag 2 juni Zwolle

Zondag 4 juni t/m vrijdag 9 juni Urk

Zondag 11 juni t/m vrijdag 16 juni Bolsward

Zondag 18 juni t/m vrijdag 23 juni Nieuwleusen

Zondag 25 juni t/m vrijdag 30 juni Stadskanaal

Zondag 3 sept. t/m vrijdag 8 sept. Oud-Beijerland

Zondag 10 sept. t/m donderdag 14 sept. Katwijk

Zondag 17 sept. t/m vrijdag 22 sept. Tiel

Zondag 24 sept. t/m vrijdag 29 sept. Raalte

De laatste gegevens zijn te vinden op www.bijbelstudie.nl

U kunt dit werk steunen door een gift over te maken op rekening nummer:

10 35 81 006 RABO Bank, ten name van de stichting "NBC Evangelisatie" te

Bolsward. Tel: 0515 - 57 34 68 Fax: 0515 - 58 00 06
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Agenda van Ab Klein Haneveld

LINSCHOTEN maandag 1/15 mei,

20:00 uur; "De Vaart",

J. Barneveldstraat 24,

Het boek Handelingen

OLDEBROEK dinsdag 2/16 mei,

20:00 uur; Stationsweg 43

De brief aan de Filippenzen

OLDEBROEK zondag 7 mei,

2/16 jul, 17:30 uur;

L.H.N.O. gebouw,

Van Sytzamalaan 3

RIDDERKERK zondag 14 mei,

3 sep, 10:00 uur, "De Bron",

 Mauritsweg 1 (Rijsoord)

URK dinsdag 9 mei,

20:00 uur; Eurozalm,

Burg. Schipperkade 10.

Het huis Gods

Spreekbeurten in de NBC tent:

Oldebroek  21/24/26 mei

Zwolle  28/31 mei, 2 jun.

Urk  4/7/9 jun.

Bolsward  11/14/16 jun.

Nieuwleusen  18/21/23 jun.

Stadskanaal  25/28/30 jun.

Oud Beijerland 3/6/8 sep.

Katwijk  10/12/14 sep.

Tiel  17/19/22 sep.

Vaassen  24/27/29 sep.

ALKMAAR donderdag  4/18 mei,

19:45 uur; "Delta",

Oude Kanaaldijk 2,

Bijbelse Bedelingen

BEVERWIJK zondag  28 mei,

10:00 uur; B.H.K.-gebouw,

Groenelaan 74

BOLSWARD zondag 21 mei, 18 jun,

16 jul, 10:00 uur;

Brief aan de Romeinen

Ontmoetingscentrum Petra,

Burg. Praamsmalaan 18A

DRACHTEN donderdag  11 mei,

20:00 uur; Rode Kruis gebouw,

De Geeuw 31

"Opdat vervuld worde..."

EINDHOVEN woensdag 3/17 mei,

20:00 uur;

Emmaüskerk, Barrierweg.

EMMEN maandag 8 mei, 19:30 uur;

Ichthuskerk, Walstraat 21

Het boek Handelingen

't HARDE zaterdag 13 mei;

10:00 uur;  't Poshuis,

Munnikenweg 58

Nederlands Bijbelstudie  Contactdag

onderwerp

De Christelijke Norm

LEERDAM zondag 7 mei, 4 jun,

2 jul, 10:00 uur;

Patrimonium, Jeekelstr. 40a,

Brief aan de Romeinen
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Uit de statuten: "De Stichting Ne-

derlands Bijbelstudie Centrum

stelt zich ten doel de kennis van de

inhoud van de Bijbel, die zij be-

schouwt als Gods Woord, te ver-

spreiden. De stichting tracht haar

doel te verwezenlijken door getui-

genis in woord en geschrift."

In de praktijk wordt dit o.a. gedaan

door het houden van bijbelstudie-

avonden, tentcampagnes, contact-

dagen, collegedagen en conferenties,

reizen; de uitgave van de lezingen

op audio-cd's en cassettes en de uit-

gave van brochures en deze circu-

laire. Financieel is het Nederlands

Bijbelstudie Centrum  afhankelijk

van vrijwillige bijdragen.

Correspondentieadres

Benny Goodmanstraat 40

1311 RA Almere

telefoon (036) 53 62 976

telefax (036) 54 68 644

Internet

www.bijbelstudie.nl

info@bijbelstudie.nl

Giften

Postbank 55 67 669

Rabobank 30 87 47 046

ten name van

Nederlands Bijbelstudie Centrum

Bolsward

Giften voor de tentevangelisatie

Rabobank 10 35 81 006

ten name van

NBC Evangelisatie, Bolsward

Geliefde lezer,

Inmiddels ligt het "winterseizoen"

bijna achter ons, maar het werk gaat

door. Voor deze zomer staan weer tien

tentcampagnes en de jaarlijkse confe-

rentie in Wuppertal op het programma.

Wij leven nu eenmaal in een tijd "wan-

neer zij de gezonde leer niet zullen ver-

dragen; maar kittelachtig zijnde van

gehoor, zullen zij zichzelven leraars

opgaderen, naar hun eigen begeerlijk-

heden, en zullen hun gehoor van de

waarheid afwenden, en zullen zich

keren tot fabelen." 2Tim. 4:3, 4

En daarom wordt tot ons gezegd:

"Maar gij, wees wakker in alles, lijd

verdrukkingen; doe het werk van een

evangelist, maak, dat men van uw

dienst ten volle verzekerd zij.  Predik

het woord; houd aan tijdelijk, ontijde-

lijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle

lankmoedigheid en leer." 2Tim. 4:5, 2

Dat is wat wij met volle inzet en groot

enthousiasme willen doen. Dankbaar

ben ik dan ook voor zoveel broeders en

zusters die door hun spontane deelne-

ming dit intensieve werk mogelijk

maken. Ook financieel. Want dat is

toch onze verantwoordelijkheid als

"huis Gods", als geestelijke tempel" ,

als Gemeente van de levende God: te

zijn "een pilaar en vastigheid der

waarheid."

Ab Klein Haneveld


