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De ware levende Weg
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." Die drievoudige claim
van de Heere Jezus Christus is later door Paulus verwoord met
de mededeling dat Hij 'de ware (verse), levende Weg' is. Dat was
het thema van de jaarlijkse conferentie van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) in 2007, gehouden in Wuppertal. Christus heeft door dood en lijden heen bij Zijn opstanding een nieuwe
weg ingewijd naar heerlijkheid. De weg van genade op grond van
geloof. Onder het Nieuwe Verbond. Wat is de diepere en (vooral)
praktische betekenis daarvan voor de gelovige? Daarover gingen
de dagelijks door Ab Klein Haneveld gegeven bijbelstudies.
Sinds de Heer, na zijn opstanding uit
de dood, de aarde verliet om tot Zoon
te worden aangesteld, heeft Hij een hemelse positie. Dat geldt ook voor Zijn
volgelingen, die in Zijn eeuwige heerlijkheid mogen delen. Zij hebben vrije
toegang tot Zijn genadetroon, waar Hij
zetelt als Hogepriester, die hen rein
houdt. Met Hem is Zijn volk nog verborgen voor de wereld. Totdat het ook
mèt Hem zal worden geopenbaard.
Intussen zijn gelovigen al 'buiten de
legerplaats' terecht gekomen, met de
Verhoogde. Hun toekomst is hemels,
evenals nu al hun huidige geestelijke
positie. Het is de bedoeling dat zij
Hem gehoorzamen, zoals Hij de Vader

gehoorzaamde. Naar Zijn voorbeeld is
dat een wandel in lijdzaamheid.
Elke studie werd aansluitend weer samengevat in een lied of gedicht door
Johan Th. Bos. De teksten daarvan
staan in deze brochure. Omdat niet
alle coupletten ten gehore werden gebracht, is dit geschriftje vollediger dan
wat in Wuppertal viel te beluisteren.
Opnieuw bieden wij deze samenvattingen aan ter lezing, overdenking en
herinnering aan een zeer gezegende
conferentieweek. De complete conferentie is weer integraal verkrijgbaar
op CD. (bestelnr. CDC241, 16 cd's)
Zéér aanbevolen.
De samenstellers.
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Zaterdagavond 28 juli 2007
(Melodie: Lichtstad)
´k Ben de Weg, Waarheid en Leven
Zei de Heer, een metafoor
Door die beeldspraak te begrijpen
Komt u op het juiste spoor
´t Lam dat eens voor ons geslacht werd
Was, zo weten wij, geen dier
´t Gaat zo zult u wel begrijpen
Ook om stijlfiguren hier
Dat je moet geboren worden
Uit het water en uit Geest
Daarvan is geestelijk water
De betekenis geweest
Petrus vroeg: waar gaat U heen, Heer
´t Antwoord was: nu kunt u niet
Mij daar volgen, ‘k maak een woning
Waarna u mij wederziet
Hemels is heel onze toekomst
Maar de Schrift zegt wel wat meer
’t Is niet onze weg die wij gaan
Maar de weg van onze Heer
Die Hij ging eens van Godswege
De Hem voorgehouden baan
Niet mijn weg is ’t die ‘k moet lopen
Waarop Hij mij bij zou staan
Die als Eerste heel de weg ging
Heeft die weg dus ingewijd
’t Is waarom Hij Weg genoemd wordt
Die als Herder schapen leidt
En Hij is Die ook de Deur heet
Maar een deur ging Hij ook door
Omdat God Hem op zou wekken
Daarin ging Hij ons dus voor
In de opstanding van Christus
Gingen wij naar nieuw uit oud

Kijk niet om, wees niet zo dom want
Achter ons ligt geen behoud
Niemand kan tot Vader komen
Buiten Christus, onze Heer
Die brengt ’t heilige niet binnen
’t Nieuw Verbond dat is veel méér
Niet de wet, al was die heilig
Is waar wij nu onder staan
Want wij kwamen in de vrijheid
Onze Heer is opgestaan
Heerschappij van de genade
Is wat hier en nu bepaalt
Onze hemelse positie
Uit de legerplaats gehaald
Zondagmorgen 29 juli 2007
(Gesproken woord met begeleiding)
Onze Heer heeft aangekondigd
Dat Hij ergens heen zou gaan
Waar niemand toen nog kon komen
Omdat Hij eerst op moest staan
In ´t Johannes Evangelie
Staat de boodschap keer op keer
De Messias zou verdwijnen
´t Is Gods weg met onze Heer
Hoger dan een aardse troon zou
Zijn positie worden, want
Is in feite niet gekomen
In het aardse Joodse land
Hij verscheen, maar is verdwenen
Als Messias komt Hij nog
Hij zou ons een plaats bereiden
Hij is weg, wij zien Hem toch
In geloof zijn wij getrokken
Uit de wereld; niet op aard
Doet de Heer nu grote dingen
Nog niet is geopenbaard
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Zijn rijk hier, dat moet nog komen
Hij is eenmaal heen gegaan
Nee, dat was niet slechts gestorven
Onze Heer is opgestaan
Hij sprak over aardse dingen
Wat bij de Messias hoort
Die wilde men niet geloven
Hoe meer, staat er in Gods Woord
Zou men ongelovig wezen
Als ’t over de hemel gaat
Mensenzoon werd Hogepriester
In Zijn koninklijke staat
Niemand stond op, voer ten hemel
Dan wie daar vandaan ook kwam
En Johannes illustreerde
Welke route Christus nam
Mozes die de slang verhoogde
Gaf wat komen zou al aan
Symboliek, typologie ook
Van de weg die Hij zou gaan
Nee, het kruis was geen verhoging
Maar juist Zijn vernedering
Toen Hij door God Zelf verlaten
Tussen aard en hemel hing
Mozes’ slang die was van koper
Beeld van de verrezen Heer
´t Nieuw Verbond is er gekomen:
Geen sterfelijke priesters meer
Zoon des Mensen is verheerlijkt
Zittend aan Gods rechterhand
Zoon van God is Hij geworden
’t Licht is uit hier, weet ik, want
Duisternis heeft men gekozen
Maar wie aanneemt wat Hij geeft
Is niet meer van deze wereld
Omdat hij met Christus leeft

And’re normen dan de aardse
Gelden nu voor wie gelooft
Maar de christelijke wereld
Vertrouwt niet meer op het Hoofd
Managers moeten er komen
Is wat wordt gepropageerd
Maar ’t Lichaam is organisme
Dat niet Zichzelf organiseert
’t Doel van onze Heer is bouwen
Aan Zijn hemels koninkrijk
Daarin zijn vandaag de schapen
In zijn ogen steeds gelijk
Niet de wereld is Zijn doel nu
Die profeten steeds verdreef
Om de mens een Weg te banen
Is het dat Hij hier niet bleef
Volk van eerstelingen zijn wij
Omdat Hij is ingegaan
Zijn wij in de hemel welkom
Zijn positie breekt zich baan
Ook voor ons, wij moeten weten
Dat Zijn dood geen offer was
Na de dood in de opstanding
Nam God aan Zijn offer pas
Zondagavond 29 juli 2007
(Melodie: Welk een Vriend)
Zij die meenden dat zij zagen,
Schriftgeleerden, bleven blind
Zie je bij de blind geboor’ne
Die je in Johannes vindt
Christus is de Plaatsbereider
Ging de weg die mogen gaan
Ook degenen die geloven
Met Hem zijn zij opgestaan
‘Raak niet aan mij nog, Maria’
Heeft de Heer destijds gezegd
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Hij was nog niet opgevaren
Heeft Hij haar toen uitgelegd
Uit de dood weer op de aarde
En daarna de hemel in
Toen terug, Hij was te zien ook
Nieuw Verbond, een nieuw begin
Christus is de Hogepriester
Hij werd daartoe aangesteld
Door God Zelf in Zijn opstanding
Wordt ons in de Schrift gemeld
‘Hier ben ‘k Vader om te doen wat
U wilt dat ik doen zou nu
Voor Zijn dood de Zoon des mensen
Nu Gods Zoon, Die pleit voor u
’t Priestervolk op deze aarde
Dat wordt weldra Israël
’t Heeft geen hemelse positie
De Gemeente heeft die wel
’t Koninkrijk is aangebroken
Maar nog niet geopenbaard
En wij hebben er al deel aan
Ook al zie je ’t niet op aard
Aan een volk beloofde God eens
Heel het eerstgeboorterecht
Dat ligt nu bij de Gemeente
’t Lichaam aan het Hoofd gehecht
Weldra zal Hij wederkomen
Met wie nu al bij Hem zijn
In een hemelse positie
Daar ook houdt Hij voeten rein
Wij zijn nu Gods erfgenamen
Erven samen met de Heer
Weg, de Waarheid en het leven
Is Hij, blijkt ons telkens weer
Uit het Woord; ’t zijn synoniemen
Om de Waarheid ging ’t altijd
’t Deksel is er afgenomen
Dat nieuw van het oude scheidt

Alles wat gezegd moest worden
Heeft de Heer allang verteld
In de Waarheid zou Hij leiden
Dat wordt keer op keer vermeld
Dat de Heer nu in je hart woont
Is omdat Hij onderricht
Om Hem meer te leren kennen
Voor een wandel ik het licht
Heel de Schrift gaat over Christus
Die het ware leven is
Hij zorgt dat ik de gemeenschap
Met de Vader ook niet mis
Niemand kan tot Vader komen
Dan door Christus, weten wij
Zo leer je de Godheid kennen
Weg der Waarheid Die is Hij
God mag dan onkenbaar wezen
Toch maak Hij Zich wel bekend
Als Jehova, Die Zich toont nu
Aan ieder die Christus kent
God zal zich steeds openbaren
In de Zoon, in onze Heer
Wij zijn toch monotheisten
Eén God dus en echt niet meer
God zal Zich steeds openbaren
In de Zoon en door één Geest
Er zijn wel verschijningsvormen
Steeds is er één God geweest
Christus, heeft Paulus geschreven
Wone rijkelijk in u
En wie zegt: toon mij de Vader
Ziet het beeld van Christus nu
‘Wie Mij zag, die zag de Vader
Zie de tekens in mijn hand’
Zegt de Heere Jezus Christus
Hij is ’t beeld van Gods steeds want:
Blik omhoog en hart naar boven
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Houd het oog op Hem gericht
Is ’t devies aan wie geloven
Voor een wandel in het licht
Maandagmorgen 30 juli 2007
(Melodie: O, Heer ik weet)
God zou van de aarde Hem verhogen
Die de verrezen Christus is
Hij is niet in de dood gebleven
Maar ging op weg naar erfenis
De oversten van deze wereld
Die kenden dat geheim ook niet
Je kon het in de Schriften vinden
Als staat ‘t er niet zo expliciet
De weg die eerst wel naar beneden
Gelopen heeft, die ging omhoog
Dat is de Weg die Hij gegaan is
Omdat Hij voor de Vader boog
De Zoon des mensen, de Messias
De hoogste van het mensenras
Ben-Adam was een sterf’lijk wezen
Werd na Zijn dood de Zoon Gods pas
De mensheid heeft licht afgewezen
Verkeert daardoor in duisternis
De Heer heeft Zich vandaag verborgen
Hij Die de Weg ten leven is
God heeft de eeuwen door gesproken
’t Wonder is: Hij doet ’t nu niet meer
Maar wie waarheid wil leren kennen
Die komt terecht bij onze Heer
Niet in de kribbe of aan ’t kruishout
Konden wij zien Zijn heerlijkheid
Maar wij zien Hem als de Verhoogde
Het Lam van God tot zaligheid
Wie Hem vandaag wil leren kennen
Die moet gewoon achter Hem aan
Zoals Andreas en ook Petrus
Zij zijn met Hem op weg gegaan

Men zou de Heere moeten volgen
In wat wedergeboorte heet
Dat is gewoon gehoorzaam wezen
’t Gaat niet om wat je voelt, maar weet
Emotie is zo onbetrouwbaar
Wandel maar stil achter Hem aan
Om met Hem ’t dubbeldeel te erven
De legerstede uit te gaan
Wanneer je kiest voor Christus Jezus
Brengt dat je in een nieuw verbond
Dat in het Oude Testament al
Impliciet aangekondigd stond
Wij zouden navolgers van Christus
Nu wezen, ’t Voorbeeld van de leer
Die mens en Dienstknecht is geworden
Vernederd, maar gekroond met eer
Gehoorzaam is de Heer geworden
Tot in de dood, ’t vervloekte kruis
Daarom heeft God Hem ook verhoogd tot
De hoogste naam in Vaders huis
Het hoogste is slechts te bereiken
Via de weg van dienstbaarheid
Niet meer dan onze Heer kan ‘k wezen
Hij vraagt van ons gehoorzaamheid
Wij trokken uit de legerstede
Hij leidt ons uit, ‘k hoor er niet bij
Wij leren op Hem te vertrouwen
Delen eens in Zijn heerschappij
In onze hemelse positie
Daarom geeft Hij verantwoord’lijkheid
Het gaat er om dat wij Hem dienen
Zijn weg is die van dienstbaarheid
Maandagavond 30 juli 2007
(Gesproken met begeleiding)
De Weg is niet slechts een route
Zoiets als van A naar B
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Want je kunt ook van iets weggaan
‘n Brit die zit daar minder mee
Een way is voor hem een wijze
Waarbij men iets achterlaat
Adam kreeg van God te horen:
‘k Wil dat jij je land uitgaat
Van de Weg is de essentie
Dat je wegtrekt, dus er uit
En geen masochist te blijven
’t Vraagt gehoorzaam een besluit
David zag de Heere voor zich
De Weg Die het Leven is
Aan de Heer bekend gemaakt ook
Hij wist van Zijn erfenis
Richt je oog op hoge doelen
Is nog steeds ‘t advies vandaag
Ben je iemand van de Weg? is
Aan gelovigen de vraag
Elimas die tovenaar was
Vol spiritualiteit
Werd door Paulus uitgemaakt voor
Vijand der gerechtigheid
Elimas was ook een toonbeeld
Van des satans heerschappij
Schijnbaar interessante dingen
Die een chaos zijn toont hij
De verlichten van de wereld
Leiden naar de duisternis
Met de vele aardse wegen
Loop je juist de Weg dus mis
Een slavin die Paulus volgde
Noemde hem dienstknecht van de Heer
Waarzeggen in dienst van satan
Daarop kwam wat zij deed neer
Paulus gebood haar te zwijgen
Hij sprak satan daarop aan
Economisch gaf dat schade
Voor wie ’t om geld is gegaan

Goed, je bent wedergeboren
Waardoor je in vrijheid staat
Maar je hemelse positie
Is iets dat veel verder gaat
Er is een specifieke route
En die is niet aards gericht
Dat is voor Apollos destijds
Door Aquila ook belicht
Gods Weg is het die ten leven
Door de dood dus heen ons leidt
Van die Weg werd kwaad gesproken
In Efeze indertijd
Waar Paulus twee jaren woonde
Gaf hij onderwijs uit ’t Woord
Scheiding bracht ’t voor wie dat volgden
Als van hun Weg werd gehoord
Je kunt heel goed religieus zijn
En voor God een ijveraar
Het gaat echter om geloven
Lees 't verhaal van Kaïn maar
Laat de Bijbel zelf toch spreken
Zonder dat je hem hanteert
Om jezelf te horen praten
’t Is niet hoe je Hem kennen leert
Wij zijn toegevoegd den Heere
Dus een sekte zijn wij niet
Nee, want wij zijn hemelburgers
Is wat je in Gods Woord ziet
Om de opstanding uit doden
Is Paulus ooit aangeklaagd
Aan de maatschappij onttrokken
'Kom er uit’ is wat God vraagt
Dinsdagmorgen 31 juli 2007
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
De Weg is niet alleen maar
De aanduiding van een route
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Dat is wat wij bij ’t lezen
Van de Bijbel weten moeten
De Heer Die onze Weg is
Heeft met Hem ook ons gebracht
In hemelse positie, in het licht
Dus na de nacht
Wij zouden als gelovigen
Niet staren naar de aarde
Dat is wat onze Heer
Ons in Zijn Woord ook openbaarde
Dat Woord dat ons ook reinigt
Iemand houd de voeten schoon
Hij is de Hogepriester,
Hij de opgestane Zoon
Refrein:
De Weg, de Waarheid, Leven
Is Christus, onze Heer
Niet in de dood gebleven
Hij leeft, dat is veel meer
De Hogepriester pleit de Zijnen vrij
Nieuwe schepsels, want het oude is voorbij
Nadat God eeuwenlang al
Had gesproken door profeten
Is dat nu niet meer nodig,
Want wij mogen heden weten
Dat in de laatste dagen
Is gesproken door de Zoon
Profeten zijn niet nodig,
Overbodig dus gewoon
De taak van priesters was altijd
Het Woord Gods te bedienen
Dat is ook onze taak
De Hogepriester die wij dienen
Zegt ons waar te beginnen
En Hij reinigt door het bad
Hij leidt ons in de Waarheid
Zoals Hij beloofd ook had
(Refrein)

De opgewekte Zoon heeft niet
Slechts vroeger eens gesproken
Hij doet dat nu nog steeds
Heeft die belofte nooit gebroken
Toen Hij is opgestaan
Kreeg Hij het eerstgeboorterecht
Zoals dat destijds ook een keer
Bij Jacob kwam terecht
De Heere Jezus Christus
Aan Gods rechterhand gezeten
Is ook de Zoon van David
Naar wij uit de Schriften weten
Het Afschijnsel is Hij van
Heel Gods wezen, Diens Persoon
Vernederd in ’t verleden
Maar verhoogd nu tot de troon
(Refrein)
De Heere Jezus Christus
Draagt het Woord, ja alle dingen
Hij is het Lichaam Gods
Voor wie wij menig loflied zingen
Hij is gesteld tot Zoon,
De Rechterhand der Majesteit
Eens minder dan de eng’len
Nu verhoogd tot heerlijkheid
De Zoon van David is niet
Davids zoon alleen gebleven
Hij is tot hoger dan
De engelen door God verheven
Hij is het door Wie God
Heden ten dage tot ons spreekt
Dat doet Hij door Zijn Woord
Waarbij nu profetie verbleekt
(Refrein)
De Geest laat ons niet vallen
Maar zou ons in Waarheid leiden
Wij zouden ons slechts houden
Aan het Woord te allen tijde
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Daar kun je van getuigen
Als je niet doorvloeit, maar weet
Van wat niet meer het oude
Maar het nieuw verbond dus heet

De Schrift zegt zonder heiligmaking
Kan niemand vandaag zien de Heer
Met Wie wie gelooft is verbonden
En Die nu gekroond is met eer

De zaligheid verkondigd
Door profeten in ’t verleden
Is nu geopenbaard
De Zoon van God spreekt tot ons heden
Gemeentelijke waarheid
Vind je in ’t Woord overal
Maar ‘het is wel de bedoeling
Dat je het besturen zal
(Refrein)

Refrein:
Hosanna, Hosanna
Er is een levende Weg ons bereid
Hosanna, Hosanna
Ware Weg tot heiligheid

Wij hebben niet de Bijbel
Om over te discussiëren
Op voet dus van gelijkheid
’t Is het Woord om uit te leren
Het gaat er om te wand’len
Aan de hand van onze Heer
En niet om seminars
‘k Gebruik dat woord echt maar één keer
(Refrein)
Dinsdagavond 31 juli 2007
(Melodie: Hosanna)
Het Woord Gods is tot ons gekomen
Spreekt rechtstreeks tot u en tot mij
Het komt via de Allerhoogste
Dat is Christus Zelf dus en Hij
Aan Wie alles is onderworpen
Zien wij tot op heden nog niet
Maar weldra zal het tijdstip komen
Waarop ieder Zijn glorie ziet
Vandaag nog is alles verborgen
Waaruit heel zijn macht blijken zou
De god van de wereld is satan
Daar God Zich terugtrekken wou

Wanneer u de Waarheid wilt kennen
Is ’t zaak dat u bij Hem zich meldt
Door dood heen brak Hij macht van satan
En werd Hij als Zoon aangesteld
Hij ging de dood in en er uit weer
Dat is ook wat je in Psalm 2 vond
Hij stierf, ging de weg naar beneden
Die ging omhoog toen Hij opstond
Veel zonen tot erfdeel te leiden
Dat was onderdeel van Gods plan
De Eerste van hen, Die was Christus
Door Wie ik vandaag weten kan
In Hem ben ik met Hem gezegend
Het gaat er om dat ik Hem ken
Doordat ik als deel van het Lichaam
Gericht op het Hoofd daarvan ben
(Refrein)
Door lijden heen werd Hij geheiligd
Kreeg Hij het eerst geboorterecht
Die heiliging geldt heel het Lichaam
Zijn recht kwam bij ons ook terecht
De Heer schaamt Zich niet voor Zijn broeders
En deelt met hen in erfenis
‘k Zal in de Gemeente lofzingen
Zo klinkt Christus getuigenis
Hij werd vlees en bloed eens deelachtig
Opdat Hij ons zó voor zou gaan
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Dus door de dood heen naar het Leven
Zijn wij met de Heer opgestaan
Wij hebben een hemelse status
En reizen naar ’t beloofde land
Wij kunnen hier relativeren
Dan wordt een mug geen olifant
(Refrein)
Van Godswege is er de humor
Van nieuw leven, het nieuw verbond
Zo ging het ook destijds met Abram
Die door slappe lach niet meer stond
De Heer Hij is eens geworden
Want Hij zou zijn Abrahams Zaad
En langs die weg erfdeel ontvangen
Dat Hij ook met ons delen gaat
Wie zalig is, zal dat ook blijven
De Hogepriester zorgt daarvoor
Hij is het Die de Zijnen heiligt
Zijn reinigend werk gaat steeds door
Wij zouden ook in onze wandel
Nu Hij heiliging aan ons geeft
Maar loslaten; ’t gaat er vandaag om
Dat jij ’t nieuwe leven ook leeft
(Refrein)
Woensdagmorgen 1 augustus 2007
(Melodie: Heer, vergeef mijn droge ogen)
Waar wij Christus blijven volgen
Reinigt Hij ons dag na dag
Omdat Hij een doel met ons heeft
Dat is wat ik weten mag
’t Joodse volk is nu Gods volk niet
Wat het in ’t verleden was
’t Zal Zijn volk eenmaal weer worden
Maar dat komt dus later pas
Met heel Israël zal God eens
Komen tot een nieuw verbond

Maar dat heeft Hij al gesloten
Met het volk dat Christus vond
Daarin zal de onderwijzing
In het hart zijn en ’t verstand
Van wie nieuw leven ontvangen
Gegraveerd door Vaders hand
Geenszins zal de Heer gedenken
Overtredingen van mij
Daarom doen wij ’t blijkbaar zelf, maar
Uit genade leven wij
In de zee van Gods vergeten
Zijn de zonden weggedaan
Door voortdurend te belijden
Reiken wij die Hem weer aan
Niet op grond van jouw belijden
Neemt God weg de zondenlast
Want volledige vergeving
Ligt voor eens en altijd vast
‘Wees mij, zondaar, Heer genadig’
Mag je zeggen tot de Heer
Als je in het Nieuw Verbond bent
Moet dat niet weer keer op keer
Als God over ’t nieuw verbond spreekt
Is het oude dus voorbij
Zoals ook was aangekondigd
En geen onderhoud deed Hij
Aan het oude, want het hoefde
Toch zo lang ook niet meer mee
’t Was verouderd, ’t zou verdwijnen
Door de komst van Adam twee
Er is geen modificatie
Voor ons van het oud verbond
Want er is iets nieuws gekomen
Voor wat tijdelijk bestond
Heiliger dan wet kan wezen
Dankzij Christus zijn nu wij
Want wij leven uit genade
Zijn het voorhangsel voorbij
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Heel de kist, de tabernakel
Die gemaakt ooit was van hout
Is zorgvuldig overtrokken
Met het zuiver, eeuwig goud
Op het deksel cherubijnen
In die ark ’t Woord en een staf
Als de uitbeelding van Christus
Die Waarheid ten leven gaf
Wat er lag wist iedereen, maar
’t Was nog niet geopenbaard
Kennis die wij kunnen hebben
Is door velen niet vergaard
Als je inzicht hebt verkregen
In wat was, het oud verbond
Dan verloor dat snel zijn waarde
Als je eenmaal ’t nieuwe vond
In de eerste tabernakel
Kwamen eens de priesters wel
Om de diensten te volbrengen
Voor het volk, dus Israël
Slechts de Hogepriester mocht toen
Eens per jaar en echt niet meer
Heel het voorhangsel voorbij gaan
Als een beeld van onze Heer
Woensdagavond 1 augustus 2007
(Gesproken tekst met begeleiding)
Steeds als de Hogepriester
In heiligdom 2 was
Dan stopte in het eerste
De dienst, is wat ik las
Maar men werd niet geheiligd
Onder wet droeg men de last
Want wet die was niet nuttig
Stelt Paulus later vast
De tabernakel was nog
In twee delen verdeeld

Van ’t oud en het nieuw verbond
Gaf dat ook al een beeld
Men moest zich dikwijls wassen
Om weg te doen de schuld
Maar dat bleek niet te helpen
Wordt in de Schrift onthuld
Het lijkt een dwangneurose
Als men van alles doet
Traditie en religie
Waarvan van alles moet
Het juk valt niet te dragen
Is pure slavernij
Maar in Christus vind je rust
En Hij zegt: kom tot Mij
Israëls situatie
Onder het oud verbond
Leidt niet naar eeuwig leven
Met Christus Die opstond
Met Pasen is ’t begonnen
’t Heiligdom ingegaan
Is Hij voor eens en eeuwig
‘t Werk door Gods hand gedaan
Niet door het bloed van dieren
Kon er verlossing zijn
Dat maakte toch ten diepste
De mensen echt niet rein
Het bloed dat is het leven
En daarmee niet de dood
Eén is er maar geweest die
Zijn eigen bloed aanbood
Bloed is opstandingsleven
Van Christus, ’t reinigt mij
Dat is niet ’t bloed van Jezus
Nog niet Gods Zoon was Hij
Wij worden nu gereinigd
Door ’t leven van de Heer
Zijn werk nu in de hemel
Voert afval af steeds weer
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Hij heeft Zich opgeofferd
Aan ’t kruis droeg Hij nog straf
Maar ’t offer was onstraffelijk
De Weg legde Hij af
Die onze Weg zou worden
De wil van God doet Hij
Reinigt van dode werken
Van jou en ook van mij
Koester geen schuldgevoelens
Het doel is heerlijkheid
Hij reinigt het geweten
Dat is realiteit
Rein maken zou ‘k mij laten
Door ruimte aan het Woord
Te geven in mijn leven
Dat aan Hem toebehoort
’t Voorhangsel blijft gesloten
Als je in ’t heilige blijft
Door onder wet te werken
Dat is wat Paulus schrijft
Een hemelse positie
Geeft ons het nieuw verbond
’t Is triest dat men zo dikwijls
Die waarheid niet verstond
De grote Hogepriester
Is Die mee met mij lijdt
Wat mens zijn is, dat weet Hij
Wat angst is en zwakheid
Laat ons nu maar vrijmoedig
Tot de genadetroon
Naad’ren, want wat nodig is
Geeft daar Gods Eerste Zoon
De redelijke Godsdienst
Is dat ‘k mijn leven geef
Niet ’t oude, maar het nieuwe
Opdat ik dat ook leef
Hij wil dat ‘k ter beschikking
Al wat ik heb Hem stel

’t Kan een zwak en leeg vat zijn
Maar Hij vult dat dan wel
Wij zijn in Hem geheiligd
Zijn Lichaam bood Hij aan
Voor eeuwig aan de Vader
Voor Wie wij rein dus staan
Je kunt de Heer aanroepen
Voor ieder noodgeval
Maar ’t gaat er toch vooral om
Dat jij Hém horen zal
Donderdagmorgen 2 augustus 2007
(Melodie: Aan de voeten)
Onze weg hier op de aarde
Die is dus horizontaal
Maar de Weg van onze Heer blijft
Naar wij weten vertikaal
Hij is machtig en bevestigt
Wat van Paulus werd gehoord
Prediking van Christus Jezus
Naar het lang verborgen Woord
Wat er zat onder bedekking
Achter ’t voorhangsel nog was
Dat is eeuwenlang verzwegen
Nu kwam d’openbaring pas
Door profetische geschriften
Is het ons bekend gemaakt
Niet primair meer aan de Joden
’t Heeft nu heidenen geraakt
De bedeling van genade
Die de Heer aan Paulus gaf
Ging ook heus wel naar and’ren
Daar doet Paulus niets aan af
Paulus reisde naar Damascus
Is naar heidenen gegaan
In Arabië daar heeft hij
Hemelse waarheid verstaan
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Paulus kreeg voor zijn bediening
Bij de start zicht door Gods Geest
Zag dat ’t eerstgeboorterecht ook
Steeds voor Jozef is geweest
Barnabas was ook een Jozef
En die stond aan het begin
Eenmaal dus van Paulus’ roeping
Maar God Zelf wijdde hem in
Wat lang niet bekend gemaakt was
Werd aan Paulus eens onthuld
Aan apostelen, profeten
´t Ambt dat Paulus heeft vervuld
Werd aan heidenen te brengen
´t Nieuws dat uit heiden en Jood
God nu bouwt aan Zijn Gemeente
Sinds de Zoon verrees uit dood
Volk van koningen en priesters
Werden wij door onze Heer
’t Zou heel mijn praktische leven
Gaan beheersen meer en meer
De verborgenheid van Christus
Die is nog op deze aard
Naar wij weten uit de Schriften
Nog steeds niet geopenbaard
Nog een paar laatste instructies
Gaf de Heer eens voordat Hij
Naar de hemel is verdwenen
Wat Hij zegt tot jou en mij
Doet Hij niet meer door profeten
’t Staat gewoonweg in Zijn Woord
En veel duidelijker dan dat het
Van Hem zou worden gehoord
Onze Heer Hij is gekroond nu
Met veel eer en heerlijkheid
Weldra zal Hij wederkomen
Maar dat doet Hij op Zijn tijd

In de huidige bedeling
Maakt Hij nog niet openbaar
’t Koninkrijk op deze aarde
Ook niet door een semin(a)ar
Donderdagavond 2 augustus 2007
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Profeten van de Heer zijn er
Niet meer in onze dagen
Zoals in het verleden
En wie zich nog af mocht vragen
Of zij die nu als predikers
Bedienaars zijn van ’t Woord
Profeten mogen heten
Krijgt een ontkennend antwoord
De Heer bezocht de heidenen
Om voor Zijn naam te bouwen
Een volk van eerstelingen
Die dus op Zijn Woord vertrouwen
Wij kregen deel aan Israël
Zijn mede-erfgenaam
Met Christus en ben ‘k geen Israëliet
Hij is dat zeker wel
Refrein:
De Weg, de Waarheid, Leven
Is Christus, onze Heer
Niet in de dood gebleven
Hij leeft, dat is veel meer
De Hogepriester pleit de Zijnen vrij
Nieuwe schepsels, want het oude is voorbij
De Heer zal op Zijn tijd met
Zijn Gemeente wederkomen
Nadat Hij was verdwenen
Heeft Hij Paulus aangenomen
Om dingen te verklaren
Uit het Oude Testament
En wat toen nog verborgen was
Dat maakte hij bekend
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De laatsten der profeten
Waren zij in Handelingen
Zij gaven dus een toelichting
Op eerst verborgen dingen
God spreekt zoals Hij vroeger deed
Vandaag de dag niet meer
Wij hebben in de Schrift nu
Heel de boodschap van de Heer
(Refrein)
Er is, zegt onze Bijbel,
Een verscheidenheid van gaven
Je krijgt dus wat te doen
Wanneer je bent in Vaders haven
Zo’n gave dat is geen talent
Dus dat je wel iets kan
Maar dat je iets moet doen
Daar spreken zulke woorden van
Apostelen zij waren
Blijkbaar destijds ook profeten
En daarna kreeg je leraars,
Krachten, gaven en wij weten
Dat Paulus heeft gewaarschuwd:
Profeteer niet tegelijk
’t Bleek niet zo zeer van nu te zijn
Daarvan gaf Paulus blijk
(Refrein)
Een wonder in de Bijbel
Was van keer tot keer een teken
Van geestelijke waarheid
Is ons uit de Schrift gebleken
Dat Hij de ogen opent
Van wie leeft in duisternis
Aan wie niet horen kan
Verstaan doet dat er leven is
God zou andere lippen
Lieden van andere talen
Van heel Zijn heerlijkheid
Ook aan de Joden doen verhalen

De tien verdwenen stammen
Die gingen daarin voor
Begin van de Gemeente
En ’t Woord ging de wereld door
(Refrein)
Op Pinksterdag begonnen
De discipelen te spreken
In talen van de heidenen
Zeg maar uit verre streken
Het was een illustratie
Rollen waren omgedraaid
Het zaad van ’t Woord werd nu dus
Door de heidenen gezaaid
Apostelschap daar is destijds
Een einde aan gekomen
Het rechtstreeks spreken door de Heer
Dat is ook weggenomen
Het teken van de tongen
Is vandaag niet nodig meer
Dat geldt ook voor genezing
Maar genees je, dank de Heer
(Refrein)
Het gaat vooral om liefde
Want de liefde is Gods wezen
Aan tongen kom een einde
Heb ik in de Schrift gelezen
De functie van profeten
Die wordt ook teniet gedaan
Toen alles was gezegd
Kon God tot zwijgen overgaan
Wie altijd maar blijft zoeken
Naar het wonder, naar het teken
Die loopt kans te belanden
In des tegenstanders streken
Wie altijd maar blijft zeggen:
Er is ruimte, ‘k wil meer geest
Die is op een verkeerd adres
Misschien al eens geweest
(Refrein)
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Vrijdagmorgen 3 augustus 2007
(Melodie: Aan de voeten)
Niet meer zijn er nu profeten
Altijd bij ons blijft de Heer
Hij spreekt heden door de Schriften
Toegevoegd hoeft er niet meer
Aan het Woord dat is gegeven
’t Is zoals ’t bij Mozes was
Oudsten profeteerden even
Daarna niet meer, is wat ‘k las
’t Is de taak van de Gemeente
Dat het Woord bij Israël
Komen zal, dat volk brengt later
’t Aan de volken verder wel
Dan wordt ’t werk van de Gemeente
Voortgezet op deze aard
Door Elia en door Mozes
Is ons reeds geopenbaard
Deel bent u van Christus Jezus
Van een hoog priesterlijk volk
Zijn Geest is in ons gekomen
Ooit verwees daarnaar een wolk
Eenmaal is de laatste Adam
Door de Vader aangesteld
Als ons aller Hogepriester
Wordt ons in Gods Woord verteld
Onderworpen aan Zijn voeten
Zijn de aard en hemel al
Nu is dat alleen de jure
Maar de tijd komt dat Hij zal
Al Zijn rechten laten gelden
Dus de facto heersen gaan
Dat is nu nog de praktijk niet
(Maar) Zijn regering komt er aan
Aangesteld is reeds de Koning
Maar de wereld weet dat niet

Binnenkort zal Hij gaan eisen
Dag der wrake in ’t verschiet
Nog is er tijd van genade
Biedt God aan de zaligheid
’t Konimkrijk zal daarna duren
Tot in alle eeuwigheid
‘Heilig mij Aärons zonen’
Heeft de Heere eens gezegd
Dat gebeurde met het Lichaam
U kwam in Zijn dienst terecht
‘k Zou mij daar niet aan onttrekken
Nu onder het Nieuw Verbond
God mijn zonden niet gedenkt meer
Hij geen schuld in ons meer vond
Onvoorwaardelijk vergeven
Heeft de Heer mijn zonden al
‘k Zou het vlees gewoon negeren
Zoals Hij dat ook doen zal
Van gedurig alle jaren
Offeren werd ’t volk zo moe
’t Werkte niet; ’t volmaakte offer
Kwam in Christus naar ons toe
Het probleem van het belijden
Van je zonden aan de Heer
Is dat jij ze moet onthouden
Er aan denken telkens weer
Maar dat is niet Gods bedoeling
Ik mag met vrijmoedigheid
Weten dat ik ben gereinigd
Hij houdt rein Die voor mij pleit
Vrijdagavond 3 augustus 2007
(Niet gezongen of uitgesproken)
Door het bloed van Christus Jezus
Mag ik met vrijmoedigheid
Nu het heiligdom betreden
Toegang heeft Hij mij bereid
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Onze Heer is onze Voorspraak
Hogepriester, Advocaat
Op Wie wij kunnen vertrouwen
Die de Zijnen niet verlaat
Wie beloofd heeft zal getrouw zijn
Aan Wie Hem aangesteld heeft
Wat Hij doet, is voor de Vader
Aan Wie Hij Zich gaf en geeft
Mozes was getrouw als dienaar
Maar de Heer is dat als Zoon
En wie heden in het huis zijn
Mogen naad’ren tot de troon
Niet de oude mens verbeet’ren
Is de opdracht van de Heer
Maar het nieuwe leven leven
Daarmee brengen wij Hem eer
Laat ons ook elkander dienen
Wie gelooft, die wordt herkend
Aan de liefde voor zijn broeders
En voor ’t Woord in hem geënt
Tot opscherpen van de liefde
Slaan wij op elkander acht
Dat is wat volgens de Bijbel
Onze Heer van ons verwacht
In het heiligdom des Heeren
Daar ontmoeten wij elkaar
Dat is dus niet in een zaaltje
Stel je ter beschikking maar
Wij zouden elkaar aansporen
Tot betoon van dienstbaarheid
’t Lichaam van een offerdier werd
Buitenstads verbrand altijd
Maar het bloed, dat is het leven
Mocht het heiligdom ingaan
Wij zijn afval voor de wereld
Komen er buiten te staan

Van twee bokken heeft Aäron
Eén gedood en één dreef hij
Zegt de Bijbel, de woestijn in
Daar leven vandaag ook wij
Het ontastelijke Sion
Zegt de Bijbel ons met klem
Daartoe zijn wij nu genaderd
’t Hemelse Jeruzalem
Ja, wij kregen deel aan Sion
Kwamen tot de Middelaar
Van het Nieuw Verbond en weten
Ons niet aards maar hemels daar
Zolang wij nog bezig blijven
Met wat aan de aarde kleeft
Zijn wij waaraan is onttrokken
Wie het nieuwe leven leeft
Wij die mensen van de Weg zijn
Weten ook waarheen Die leidt
Het begint met: ‘Heer hier ben ik’
En dus niet: ‘ik heb geen tijd’
Als Hij op jou een beroep doet
Wandel voor het aangezicht
Van de Vader, Meester, leraar
´t Is een wandel in Zijn licht
Onaangepast voor de wereld
Zullen wij, als Jezus, zijn
Die met zwakheid was omvangen
Verdriet kende, angst en pijn
Daarom kan hij ons begrijpen
Weet wie wij zijn, door en door
Wij zien uit naar wat gaat komen
Ook daarin ging Hij ons voor
Slotlied op 3 augustus 2007
(Melodie: Waar blijft de hoop)
Er is voor wie het wil een weg
Want verhoogd is Wie beneden
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Door de dood heen is gegaan
Maar als Koning aangetreden
Door God tot Zoon nu aangesteld
En Hij reinigt wie geloven
Hogepriester Die is Hij
Op Zijn genadetroon daar boven
Refrein:
De Weg, de Waarheid en het nieuwe leven
Is Christus, onze Heer, Hij heeft gegeven
Zichzelf eens in Zijn dood, ging daar doorheen
De ware verse Weg is Hij alleen
Er is voor wie maar wil een Weg
´t Is de Weg van eeuwig leven
Ben jij die al opgegaan
Of blijf jij op aarde streven
Naar wat de tijdgeest hier belooft
Het wordt tijd om te ontwaken
Nu je als een dode slaapt
God wil van jou een zoon ook maken
Refrein: Er is een verse weg om te betreden, Die leidt naar heerlijkheid,
kom kies toch heden
Een nieuwe weg is er voor jou en mij
Een weg ten leven, maar waar blijf jij

Er is voor wie het wil een Weg
Naar de troon van de genade
Ach, misschien geloof je wel
Maar voel jij je zwaar beladen
Door telkens falen en door schuld
Reinigen mag jij je laten
Door de Hogepriester Die
Zijn Lichaam nooit meer zal verlaten
Refrein:
Kom met vrijmoedigheid ’t heiligdom binnen
Je kunt vanavond nog ermee beginnen
Te naad’ren tot de troon, met dienstbaarheid
Het nieuwe leven aan hem gewijd
Refrein:
De vrijheid die je kreeg, die zit van binnen
Niet voor het vlees, maar om te overwinnen
Een vrije toegang tot Zijn troon geeft Hij
Misschien wacht Hij op jou - dus waar blijf jij
Colofon:
Teksten: Johan Th. Bos, vrij naar Ab
Klein Haneveld.
© 2007 NBC / Gospel Productions.
Alles mag uit deze uitgave worden
genomen, mits met bronvermelding.

De Ware Levende weg
Tekst: Johan Th. Bos
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Belijdenis
door Jb. Klein Haneveld
Wanneer u als Christen de juiste
houding tot Jezus hebt aangenomen,
dan is de volgende stap, dat u openlijk belijdt, in welke verhouding u
thans tot Jezus Christus staat. Jezus
zegt: “Wie Mij belijdt voor de mensen,
die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.” Mat. 10:32 Hij
wil, dat wij openlijk voor Hem zullen
uitkomen. Hij verlangt dat terwille
van uzelf. Het is dé weg, om gezegend
te worden. Velen willen volgelingen
van Jezus zijn, zonder dat iemand
het merkt. Maar niemand is daar ooit
in geslaagd. Heimelijk Zijn discipel
te zijn, betekent: in het geheel niet
Zijn discipel te zijn. Wie werkelijk de
Heere Jezus toegelaten heeft in zijn
leven, kan het niet verbergen. “Waar
het hart vol van is, daar loopt de
mond van over.” Mat. 12:34 Zó belangrijk
is het belijden van Christus in het
openbaar, dat Paulus het als eerste
vermeldt, als hij de voorwaarden des
heils noemt. Hij zegt: “Indien gij met
uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God
Hem uit de doden opgewekt heeft, zo
zult gij zalig worden. Want met het
hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter
zaligheid.” Rom. 10:9, 10 Als u Christus
belijdt, ervaart u een leven van volle
zaligheid. Het is niet voldoende, dat
wij Christus slechts éénmaal belij-

den, bijvoorbeeld bij onze doop; of, als
wij ons bij een gemeente aansluiten;
of, als wij in een opwekkingssamenkomst een getuigenis afleggen. Wij
moeten Christus steeds belijden. Wij
moeten ons voor onze Heiland niet
schamen; iedereen moet weten, dat
wij aan Zijn zijde staan. Thuis, in de
kerk, op ons werk, in onze ontspanning moeten wij anderen laten merken, wie wij zijn en van Wie wij zijn.
Vanzelfsprekend moeten wij met
onze christelijkheid en onze vroomheid niet te koop lopen; maar niemand mag er over in twijfel verkeren, dat wij Christus toebehoren. Wij
moeten laten merken, dat wij roemen
in Hem als onze Heer en Koning. Indien wij verachteren in de genade, Heb.
12:15
dan is dat dikwijls een gevolg van
het feit, dat wij Hem niet openlijk belijden.
Christenen komen soms in een andere omgeving, waar men hen niet als
Christen kent, en waar zij in de verleiding komen het te verheimelijken;
zij bezwijken voor die verleiding en
lijden spoedig schade aan hun geestelijk leven. Hoe meer u met de Heere Jezus bezig bent, des te meer is Hij
met u bezig. U zult voor vele verzoekingen bewaard worden, als iedereen
weet, dat u behoort tot diegenen, die
zich in alles laten leiden door hun
Heere en Heiland.
© NBC
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 4/18 okt, 1/15/
29 nov, 13 dec, 24 jan, 7/21 feb,6/20
mrt, 3/17 apr,1/15/29 mei,19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,
Bijbelse Bedelingen
APELDOORN zondag 30 sep, 9 dec, 2 mrt,
11 mei, 10:30 uur, P. Saenredamstr. 15
BEVERWIJK zondag 28 okt, 17 feb,
25 mei, 10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 7 okt, 4 nov, 2 dec, 27
jan, 24 feb, 23 mrt, 20 apr, 18 mei, 10:00
uur; Ontmoetingscentrum Petra, Burg.
Praamsmalaan 18A, Het boek Esther
BOLSWARD zaterdag 13 okt,
8 dec, 16 feb, 12 apr, 10:00 uur;
Ontmoetingscentrum Petra,
Burg. Praamsmalaan 18A
Nederlands Bijbelstudie College
onderwerp 13 oktober:
Het Koninkrijk in het O.T.
DRACHTEN donderdag 11/25 okt,
8/22 nov, 6 dec, 31 jan, 14/28 feb,
13/27 mrt, 10/24 apr, 8/22 mei, 20:00
uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31; Samuel en zijn tijd
DRACHTEN zondag 14 okt, 3 feb,
10:00 uur, Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EINDHOVEN woensdag 3/17/31 okt,
14/28 nov, 12 dec, 23 jan, 6/20 feb, 5/
19 mrt, 2/16 apr, 14/28 mei,
20:00 uur; C.Huygens College,
Strausslaan 1

EMMEN maandag 8/22 okt, 5/19 nov,
3/17 dec, 28 jan, 11/26 feb, 10 mrt,
7/21 apr, 5/19 mei, 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21
Het boek Handelingen
't HARDE zaterdag 10 nov, 19 jan,
15 mrt,10 mei, 10:00 uur;'
t Poshuis, Munnikenweg 58
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
LEERDAM zondag 23 sep, 21 okt,
18 nov, 16 dec, 10 feb, 9 mrt, 6 apr,
4 mei, 10:00 uur; Patrimonium, Jeekelstr. 40a, De 1e brief van Johannes
LINSCHOTEN maandag 1/15/29
okt, 12/26 nov, 10 dec, 21 jan, 4/18
feb, 3/17/31 mrt, 14/28 apr, 26 mei,
20:00 uur; "De Vaart", J. Barneveldstraat 24, De profetie van Amos
OLDEBROEK dinsdag 2/16/30 okt, 13/27
nov, 11 dec, 22 jan, 5/19 feb, 4/18 mrt,
1/15/29 apr, 13/27 mei, 20:00 uur;
Stationsweg 43,Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 23 sep,
7/21 okt, 4/18 nov, 2/16 dec, 27 jan,
10/24 feb, 9/23 mrt, 6/20 apr, 4/18
mei, 17:30 uur; L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
OUD-BEYERLAND zondag 25 nov,
30 mrt, 10:00 uur,
Karel Doormanstraat 11
URK dinsdag 9/23 okt, 6/20 nov,
4/18 dec, 29 jan, 12/26 feb, 11/25
mrt, 8/22 apr, 6/20 mei, 20:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk8-2
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Geliefde lezer,
Mijn woordenboek noemt "een voorstelling, resp. theater waarin een afwisselend programma van chansons,
voordrachten, goocheltoeren, acrobatiek enz. vertoond wordt" varieté. En
wie er in optreedt heet een varieté-artiest. Een en ander valt onder de noemer amusement. Hoewel volgens
sommigen het varieté inmiddels een
zachte dood is gestorven, krijg ik
soms de indruk dat het zich heeft verplaatst naar de kerk. Zelfs heb ik iemand gekend die reeds jaren geleden
in dit verband sprak over "christelijk
amusement". Nu heb ik niets principieels tegen al of niet christelijk varieté, maar of het een geestelijk opbouwende functie heeft.....?
De Bijbel zegt over zichzelf: "Al de
Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de
rechtvaardigheid is; opdat de mens
Gods volmaakt zij, tot alle goed werk
volmaaktelijk toegerust." 2Tim.3:16, 17
Hoe amusant varieté ook zijn moge,
volmaakte toerusting van alle gelovigen komt tot stand door "maar één
ding": Luk. 10:42 te zitten aan de voeten
van onze Heiland "om de liefelijkheid
des Heeren te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel." Ps. 27:4
Daarom hoop ik u binnenkort weer te
ontmoeten, om ons samen te buigen
voor en over het levende en krachtige
Woord van God. Heb. 4:12

Ab Klein Haneveld

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum
stelt zich ten doel de kennis van de
inhoud van de Bijbel, die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden. De stichting tracht haar
doel te verwezenlijken door getuigenis in woord en geschrift."
In de praktijk wordt dit o.a. gedaan
door het houden van bijbelstudieavonden, tentcampagnes, contactdagen, collegedagen en conferenties,
studiereizen; de uitgave van de lezingen op audio-cd's en cassettes; de
uitgave van brochures en deze circulaire. Financieel is het Nederlands
Bijbelstudie Centrum afhankelijk
van vrijwillige bijdragen.
Correspondentieadres
Benny Goodmanstraat 40
1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976
telefax (036) 54 68 644
Internet
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl
Giften
Postbank 55 67 669
Rabobank 30 87 47 046
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Bolsward
Giften voor de tentevangelisatie
Rabobank 10 35 81 006
ten name van
NBC Evangelisatie, Bolsward
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