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Alzo ook op de aardeAlzo ook op de aardeAlzo ook op de aardeAlzo ook op de aardeAlzo ook op de aarde
Niet de zaligheid van de volledig van Hem afhankelijke mens is

Gods enige doel en werk, maar de vestiging van Zijn koninkrijk.

Dat omvat hemel en aarde, die samen één geheel vormen, al is

het op aarde nu nog niet geopenbaard. De derde hemel, boven

die van de vogels (1) en het firmament (2), is de oorsprong van

dat rijk, waarvan gelovigen nu al deel uitmaken. Het zijn enkele

aspecten van de bijbelstudies tijdens de jaarlijkse conferentie van

het Nederlands Bijbelstudie Centrum in Wuppertal, die van 26

juli tot en met 1 augustus 2009 werd gehouden. Heel de schep-

ping komt uit Gods schatkamer, waar hij eens sprak: 'er zij licht'

en vervolgens sterren, zon en maan als tekenen voor de mensen

gaf. En héél die schepping wacht op het openbaar worden van

Christus met Zijn Gemeente, waarvan Hij het Hoofd is. Met Hem

zijn gelovigen in de hemel geplaatst, voorbestemd om te delen in

Zijn erfenis.

Tijdens de conferentie gaf Ab Klein Haneveld dagelijks twee bijbelstudies

die door Johan Th. Bos weer werden samengevat in een lied of declamatie,

op het orgel adequaat begeleid door Ad M. de Weger. Van de vele coupletten

die Johan schreef, zong hij er altijd maar een beperkt aantal. Maar ook de

niet gezongen (of voorgedragen) strofen staan in deze brochure. Daardoor is

de berijmde 'verslaglegging' in dit geschriftje vollediger dan wat in Wupper-

tal ten gehore werd gebracht. Moge de inhoud dienen als herinnering aan en

echo van de studies tijdens de conferentie. Er zijn overigens ook integrale

opnamen van alle samenkomsten op CD beschikbaar.

De samenstellers.
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Zaterdagavond 25 juli 2009Zaterdagavond 25 juli 2009Zaterdagavond 25 juli 2009Zaterdagavond 25 juli 2009Zaterdagavond 25 juli 2009

(Melodie: Heer, vergeef)

Ja, het koninkrijk zal komen

Dat steeds aangekondigd was

Sinds 't begin al van de Bijbel

Waar je veel beloften las

Die beloften zijn vervuld in

Christus, de verrezen Heer

Nieuw verbond kwam na het oude

Die vermengt men dikwijls weer

't Is een misverstand te denken

Dat voor God mijn zaligheid

Enig doel en enig werk is

Want Zijn werk in eeuwigheid

Omvat meer dan slechts ons leven

Hij kan heel goed zonder mij

Wij zijn juist van Hem afhank'lijk

Maar bekwaam tot dienst maakt Hij

God maakte hemel en aarde

En de mens meteen daarna

Die tot koningschap bestemd was

's Konings rijk dat komt weldra

Wat in Genesis gezegd werd

Zie j' in Openbaring weer

Van de hemel en de aarde

Is de Schepper, God, de Heer

Hemel en de aarde samen

Vormen toch maar één geheel

Uit de hemel zal 't rijk komen

Daaraan hebben wij al deel

't Breidt zich uit vanuit de hemel

Dus van boven naar de aard

Zoon van David, Zoon des mensen

Is Wie straks Zich openbaart

Over Jezus wordt gesproken

Weten wij, ook in Psalm acht

Eens voor korte tijd vernederd

Maar tot koningschap gebracht

Ja met heerlijkheid en ere

Is de Mensenzoon gekroond

Dat wordt ons door heel de Bijbel

't Enig Woord van God getoond

"'k Heb de wereld overwonnen",

Zei de Heer, "hebt goede moed

Alle macht is Mij gegeven"

En weldra zet Hij zijn voet

Op de aarde, Hij zal vullen

Die ook met Zijn heerlijkheid

Eén plan voor hemel en aarde

Heeft Hij tot in eeuwigheid

Alles komt uit Zijn schatkamer

Uit de hemel: "er zij licht"

Heeft Hij daar eenmaal gesproken

D' aarde kreeg op sterren zicht

Zon en maan, zij zijn ook tekens

Ons gegeven, zegt Gods Woord

Van Zijn trouw en Zijn beloften

(Maar) dat begrijpt wie bij Hem hoort

Zondagmorgen 26 juli 2009Zondagmorgen 26 juli 2009Zondagmorgen 26 juli 2009Zondagmorgen 26 juli 2009Zondagmorgen 26 juli 2009

(Melodie: Lichtstad)

Schepping is heem'len en aarde

In de taal een dualis

Dus een tweevoudvorm; wij weten

Dat er een sterrenhemel is

Hemelen worden omgeven

Door de aarde, die is hol

Maar de mens houdt met zijn meetlat

De ontkenning daarvan vol

Sterren zouden zijn tot tekens

Van wat nog geschieden gaat

Zij zijn in de tweede hemel

Maar wij weten: er bestaat
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Daarnaast nog een derde hemel

Paulus is daar ooit geweest

Dat is wat je in de Bijbel

Als een boodschap van hem leest

Derde hemel is de oorsprong

En vanouds is daar Gods Woord

Heel Zijn plan, het plan der eeuwen

Al wat is komt daaruit voort

't Maakt geen deel uit van de schepping

God heeft daar altijd gewoond

Niet te zien voor mensenogen

Parallel aan wat Hij toont

God van hemel en van aarde

Woont niet in een huis van steen

Wist wie zelf de tempel bouwde

En niet Hij wist dat alleen

Paulus heeft het ook geschreven

Wat God in de sterren toont

Spreekt ook van de derde hemel

Waar vanouds de Schepper woont

Het meervoud van uitgestrektheid

Impliceert: er is één zee

En één veld om van te oogsten

En de Bijbel deelt ons mee:

Van 't onzichtbare getuigt ook

Wat je in twee hemels ziet

Hemel der hemelen is waar

God ons nu een thuis aan biedt

Wat koninkrijk Gods mag heten

Is waar staat des Heeren troon

Hij regeert vanuit de hemel

Boven blauwe lucht gewoon

Wat God doet, wordt in de sterren

Door Hem wel gedemonstreerd

Uit het rijk waar ook Zijn Woord is

Waarmee Hij communiceert

Onze Heer kwam uit de hemel

De Messias is het Woord

Al wat God doet is Zijn spreken

Daarmee bracht Hij alles voort

Er is ook iets onder d' aarde

Wat men hades noemt of hel

Die valt buiten onze schepping

't Buitenste noemt men 't ook wel

Uit het koninkrijk verwijderd

Wordt hij die niet heeft geloofd

En naar buiten dus geworpen

Hij die niet boog voor het Hoofd

Hem aan wie al is gegeven

Macht over het gans heelal

't Is de Heere, onze Heere

Die eeuwig regeren zal

Uit de hemel wordt geworpen

Straks de satan die nu is

In de hemel en op aarde

Heerser van de duisternis

Hij er uit en de Gemeente

Reist ten hemel dan, compleet

Daarnaar mogen wij al uitzien

Het is wat 'opname' heet

Zondagavond 26 juli 2009Zondagavond 26 juli 2009Zondagavond 26 juli 2009Zondagavond 26 juli 2009Zondagavond 26 juli 2009

(Melodie: Er is zoveel veranderd)

God heeft in het verleden

heel veel tot de mens gesproken

En veel is opgeschreven

veel ook bleef van schrift verstoken

Hij sprak in visioenen

En in beelden en zo meer

Johannes zei: in feite

Is het Woord zelf onze Heer

God deed altijd beloften

In onwetendheid der tijden
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Wat schaduw was, werd later licht

Wij mogen ons verblijden

In leven in de eindtijd

Van het Nieuwe Testament

Wat was verborgen werd met

Christus’ opstanding bekend

Refrein:

Het koninkrijk van Christus

Dat weldra komen zal

Verborgen in de hemel

Is dat er nu ook al

En wij zijn eerstelingen daar al van

God volvoert van oorsprong uit

Zijn eeuwig plan

God spreekt nu door de Zoon,

zegt 't Woord, in deze laatste dagen

Nu is vervuld wat door

de eeuwen heen profeten zagen

De Zoon is nu tot erfgenaam

Van heel Gods rijk gesteld

Van heel 't heelal is ons

In de Hebreeënbrief verteld

God heeft een plan dat hij volvoert

Hij maakte ook de tijden

De Zoon van David werd Gods Zoon

Door dood heen door lijden

Eens heeft Hij voor Pilatus

Nog Zijn koningschap ontkend

Maar door Hem als Afschijnsel Gods

Maakt God Zich nu bekend

(Refrein)

Psalm 110 heeft eens van de

Messias al gesproken

De Zoon, door David Heer genoemd,

Door Wie nu is ontloken

Het beeld van heel Gods wezen

Van des Scheppers heerlijkheid

De buitenkant, dus de persoon,

Uitdrukking van Godheid

De Zoon, Die geeft gestalte

Aan al Gods beloften samen

Die zijn en zullen blijven

In de Christus ja en amen

De Zoon des mensen kreeg eens

van de Vader alle macht

Dus aard en hemel zijn

onder Zijn heerschappij gebracht

(Refrein)

De Heer heeft een positie

boven engelen gekregen

'Ver boven overheid en macht,'

kom j' in de Bijbel tegen

Gestalte van een dienstknecht

nam de Heere Jezus aan

Vernederd, maar verhoogd daarna

De Heer is opgestaan

In hemel en op aarde zal

Eens alle knie zich buigen

Ook wie hem niet aanvaardden

Moeten dan Zijn eer betuigen

Van onze Heere Jezus

Hij die ook Jehova is

Het Oude Testament gaf al

Van Hem getuigenis

(Refrein)

Het koninkrijk van onze Heer

Zou primair hemels wezen

'Gij zijt mijn Zoon' heeft God gezegd

Is in de Schrift te lezen

Dat werd wel over David

ooit profetisch dus gezegd

Maar met dubbele bodem

Komt 't bij Davids Zoon terecht
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Het Messiaanse rijk op aarde

Moest wel uit de hemel komen

En wel onder één Hoofd

Maar eerst wordt de plaats ontnomen

Aan al het schorriemorrie

In de hemel nog vandaag

Dat wordt verdreven

Dat geloven wij ook graag

(Refrein)

Maandagmorgen 27 juli 2009Maandagmorgen 27 juli 2009Maandagmorgen 27 juli 2009Maandagmorgen 27 juli 2009Maandagmorgen 27 juli 2009

(Melodie: Aan de voeten)

De verhoging van de Heiland

Was: Hij werd tot Zoon gesteld

"'k Heb gegenereerd u heden"

Wordt in 't Woord van God vermeld

'Heden, zeventiende nisan,

Stel 'k als Erfgenaam U aan'

Zoon is onze Heer geworden

Want uit doden opgestaan

De belofte van de vaad'ren

Is aan wie gelooft vervuld

Door opwekking van de Heiland

Is ons in Gods Woord onthuld

Opgestaan om niet te sterven

Is de Zoon van God eenmaal

De Messias, Die zou komen

Over dood heen zegepraal

Bij de doop van de Heer Jezus

Werd gezegd: Mijn Zoon zijt Gij

't Was een beeld van wat zou komen

Door Zijn opstanding en wij

Zullen ook veranderd worden

Als Hij zijn gegenereerd

Tot het zoonschap, ja tot zonen

Dat is wat de Schrift ons leert

Niet behoefte van de zondaar

Is in Gods Woord essentieel

Altijd gaat het om Zijn eer maar

Aan Zijn rijk kregen wij deel

Niet de wet kon leven geven

Mozes niet en 't oud verbond

Leven is er door genade

Sinds de Heer uit dood opstond

Niet Zijn dood schonk mij het leven

Maar die dood was ook mijn dood

Hij is opgestaan ten leven

Waarna Hij mij 't leven bood

Onze Heer, Hij is de Eerste

Die uit dood is opgestaan

Engel boven alle eng'len

Tot Zoon stelde God Hem aan

Christus is tot boven eng'len

Voor altijd gepromoveerd

Kreeg de scepter, werd de Koning

Wat ook Priester impliceert

God heeft tot Zijn beeld gezalfd Hem

Hij verkreeg daarmee Gods Geest

Sindsdien zijn ook al de Zijnen

In de Heer gezalfd geweest

God bekleedt Zich met de wereld

Maar dat kleed is nu onrein

't Wordt vervangen en daarna zal

Er een nieuwe schepping zijn

En de Heere Jezus Christus

Is de Eersteling daarvan

Eerstgeborene, de Koning

Nieuw verbond, naar Vaders plan

Alles is hem onderworpen

Ook al zien wij dat nog niet

Wij zien de gekroonde Jezus

Die eenmaal het graf verliet

Toen werd Hij verhoogde Koning

Maar in Gods lankmoedigheid

Is nog 't koningschap niet zichtbaar

Dit is nog genadetijd
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Maandagavond 27 juli 2009Maandagavond 27 juli 2009Maandagavond 27 juli 2009Maandagavond 27 juli 2009Maandagavond 27 juli 2009

(Voorgelezen)

Wij zien nog niet dat al alles

Onderworpen aan Hem is

Die Zich nu een volk verzamelt

Dat vertoont gelijkenis

Met David in de spelonken

Al gezalfd tot koning, doch

Saul, type van wetticisme,

Was zichtbaar aanwezig nog

Nu het Joods volk nog vasthoudt

Aan religie en aan wet

Is het niet onder genade

In de vrijheid al gezet

‘t Geldt voor iedere religie

Omdat die steeds wet inhoudt

Werk van wet zal nimmer leiden

Tot nieuw leven en behoud

Nog zijn de zeventig weken,

Eens voorzegd door Daniël,

Niet voorbij, de klok staat stil nu

Voor het volk van Israël

Juda heeft nog zeven jaren

Tot de Messias te gaan

In de Schrift blijkt er een datum

Van Godswege vast te staat

't Joodse volk zal gaan geloven

Als volheid is ingegaan

Van heidenen, God verzamelt

De Gemeente voor Zijn naam

Wanneer straks de Heer zal komen

Dan is Zijn lichaam erbij

Nog is niet te zien Zijn glorie

Maar Zijn eer al kennen wij

De Heer Jezus stierf voor allen

Maar Hij leeft voor wie gelooft

Vele zonen zou God leiden

Tot de Ene Zoon, het Hoofd

Dat is nu dus de Gemeente

Die geïdentificeerd

Is royaal met Christus Jezus

Erven zal, is wat 't Woord leert

Nu nog wacht de hele schepping

Op wat straks openbaar wordt

Christus met heel Zijn Gemeente

Daar verlangen wij nu naar

Als tot Christus zal God zeggen

Dan tot ons: "Gegenereerd

heb ik u vandaag tot zonen

Tot koningen getransformeerd"

Wij zijn mede-erfgenamen

Met Wie eerst geboren is

Eerstgeborenen des Heeren

Delen met Hem erfenis

Koninklijk zijn wij geworden

Zoeken geen identiteit

Die allang ons is gegeven

Nu al tot in eeuwigheid

Er is niets meer toe te voegen

Aan de status die je kreeg

Als je Christus leerde kennen

Dat brengt burgerschap teweeg

In de hemel, maar wij erven

Als wij zijn veranderd pas

Om met Hem te gaan regeren

Is wat ik in Gods Woord las

Als je Gods kind bent geworden

Ben je gepredestineerd

Om straks ook een zoon te worden

Wie in de hemel verkeert

Kreeg ook alle zegeningen

Van de hemel, tel ze maar

Want alle hemelse dingen

Die liggen in Christus dáár
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Juist omdat wij kind'ren Gods zijn

Zijn wij gepredestineerd

In de Heere Jezus Christus

Tot zoonschap verordineerd

Daartoe zijn wij begenadigd

Daartoe gaf Hij ons Zijn Geest

Naar Gods plan, dat er van oorsprong

Weten wij, steeds is geweest

Straks eindigt deze bedeling

Als 't Lichaam ten hemel reist

Dat valt samen met 't moment dat

God satan de deur daar wijst

Hij wordt dan terneer geworpen

Samen met zijn personeel

Aan de heerschappij van Christus

Krijgt dan Zijn gemeente deel

God gaf de verhoogde Christus

Aan Zijn Lichaam, als het Hoofd

Hemels volk zijn wij geworden

Hemels is hij die gelooft

En in alle lichaamsdelen

Stroom hetzelfde, Christus' bloed

Dat het Lichaam ook doet leven

Er kracht aan geeft en het voedt

Dinsdagmorgen 28 juli 2009Dinsdagmorgen 28 juli 2009Dinsdagmorgen 28 juli 2009Dinsdagmorgen 28 juli 2009Dinsdagmorgen 28 juli 2009

(Melodie: Welk een Vriend)

Christus is overste Leidsman

Hij Die ons is voorgegaan

Die ons heiligt, één zijn met Hem

En met Hem zijn opgestaan

Christus noemt ons nu Zijn broeders

Wij zijn mede-erfgenaam

Eersten van de nieuwe schepping

Ons verkondigt Hij Zijn naam

"In het midden der Gemeente

Prijs ik U, breng ik U eer

Ja, ik prijs U tussen broeders,"

Is de lofzang van de Heer

Hij verscheen aan Zijn discipels

Eenmaal in de opperzaal

Waar Hij Zich bekend ook maakte

Ook ons doet Hij 't, helemaal

De positie der Gemeente

Is hoger dan Israël

Wij zijn aan het Hoofd gegeven

Nog de wereld niet, wij wel

Deze wereld is in handen

Van de duivel weten wij

Wie het waagt dat te ontkennen

Doet hetzelfde niet als Hij

Door dood heen ging onze Heiland

Deed daarmee de dood teniet

En daarmee macht van de duivel

Die verwarring slechts aanbiedt

Ja, de dood is overwonnen

Overwinnaars krijgen deel

Aan de erfenis van Christus

Vormen met Hem één geheel

Hoger zijn wij dan de eng'len

Want wij zijn Abrahams zaad

Letterlijk en ook symbolisch

Is 't voor wie Gods Woord verstaat

Abrams zaad is Christus Jezus

Maar letterlijk kwam ooit voort

De Gemeente uit tien stammen

Maar centraal staat: buig voor 't Woord

Christus is de Hogepriester

En moest daarom mens ook zijn

Hij werd mens om dat te worden

En houdt Zijn gemeente rein

Hij heeft niet Zichzelf verheerlijkt

Maar werd aangesteld tot Zoon

En tot priester en tot Koning

Nu gezeten op de troon
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Dinsdagavond 28 juli 2009Dinsdagavond 28 juli 2009Dinsdagavond 28 juli 2009Dinsdagavond 28 juli 2009Dinsdagavond 28 juli 2009

(Melodie: Hosanna/Sarina)

Heel onze positie ligt vast in

Het werk van de Heiland en Heer

En wat aan Hem is onderworpen

Wat het ook aan ons wordt een keer

Wij zijn al aan Christus gegeven

En God gaf Hem aan ons ook, want

Wij zijn Christus' Lichaam geworden

Wij werden met Christus één plant

Refrein:
Hosanna, Hosanna

Straks wordt het koninkrijk Gods openbaar

Hosanna, Hosanna

En wij, wij verlangen daarnaar

De overste van deze wereld

Is satan, de macht van de lucht

En volken zijn nu in Zijn handen

Op aarde, die in weeën zucht

Door misdaden waren wij dood, maar

God heeft ons eens levend gemaakt

In Christus, de Heer zijn wij zalig

Wij zijn door Zijn Geest aangeraakt

(Refrein)

Met Christus zijn wij ook gezet in

De hemel; waar Hij is zijn wij

Want wij zijn met Hem erfgenamen

Uitwerking van 't plan Gods is Hij

Tezamen met heel Zijn Gemeente

Genade wordt gedemonstreerd

Aan hen die ons zien, wij zijn toonbeeld

Waardoor over God men iets leert

(Refrein)

De zaligheid is gave Gods, maar

Datzelfde geldt voor geloof niet

Waardoor je behouden kunt worden

Aanvaarden wat God Zelf aanbiedt

Je kunt je er niet op beroemen

Wanneer je kreeg Gods zaligheid

Zijn maaksel zijn wij niet in Adam

In Christus en tot werkzaamheid

(Refrein)

Wij wandelen nu in de hemel

Tot werken door God voorbereid

Wij stonden buiten de verbonden

En hadden geen hoop indertijd

Maar nu zijn wij nabij gekomen

Door 't leven van Christus alleen

Aan Israël kregen wij deel, want

Hij maakte Jood en heiden één

(Refrein)

De middenmuur is afgebroken

Die Joden en heidenen scheidt

Er is geen verschil tussen beiden

Door Christus zijn wij de wet kwijt

Het handschrift dat tegen ons was eens

Uit inzettingen slechts bestond

Het is uitgewist en genade

Is wat wie gelooft bij Hem vond

(Refrein)

Aan 't kruis is het handschrift genageld

De vijandschap werd er gedood

Een nieuw verbond is aangebroken

Voor iedereen, heiden en Jood

Dat had Simeon al begrepen

De heidenen gingen vooraan

Met aanvaarden van 't Evangelie

Zij namen het in geloof aan

(Refrein)

Woensdagmorgen 29 juli 2009Woensdagmorgen 29 juli 2009Woensdagmorgen 29 juli 2009Woensdagmorgen 29 juli 2009Woensdagmorgen 29 juli 2009

(Melodie: Heer, vergeef)

De Gemeente, die is heidens

En niet onder Joodse wet



Nederlands Bijbelstudie Circulaire

NBC september 2009 pagina 9

Heeft Jakobus in de Bijbel

Duidelijk uiteen gezet

Wie geloofden uit de Joden

Werden heidens min of meer

Keerden zich van Judaïsme

Tot de ongedeelde Heer

Er is tussen Jood en heiden

Helemaal geen onderscheid

In 't Lichaam van Christus Jezus

Nieuw Verbond, genadetijd

Heidenen zijn norm geworden

Primair is naar hen gegaan

't Evangelie, blijde boodschap

Simeon gaf dat al aan

De vervallen hut van David

Wordt te Zijner tijd hersteld

Dat heeft Amos, de profeet, al

Aan de tien stammen verteld

Jood en heiden hebben toegang

Tot de Vader door de Geest

Tot de stroom van de genade

Is wat je in Efeze leest

Wij zijn niet meer allochtonen

In het ware Israël

Medeburgers dus geworden

Hebben nu het paspoort wel

De profeten en apostels

Legden ooit het fundament

Van Gods huis, daartoe behoort nu

Ieder die de Hoeksteen kent

Christus Zelf, Hij is de Bouwer

Van het huis en eerste Steen

Dat huis lijkt een piramide

En die is van boven één

Christus is het Licht en Leven

En je vindt daar tekens van

In stenen en obelisken

Symboliek van Vaders plan

Met gelovigen uit Joden

Werden wij samen gebouwd

Tot een woonstede des Heeren

Stenen zijn wij, dus geen hout

De Gemeente is de tempel

Van de Geest, dus van de Heer

Daarin is Gods Woord te vinden

Onder priesterlijk beheer

Altijd heen en weer bewegen

Door veel hypes, nieuwlichterij

Dringt zich op in de Gemeente

Maar gewaarschuwd wel zijn wij

Groeien zouden wij in Christus

Met talenten die Hij gaf

Iedereen naar zijn vermogen

De grens hangt van de Gever af

Woensdagavond 29 juli 2009Woensdagavond 29 juli 2009Woensdagavond 29 juli 2009Woensdagavond 29 juli 2009Woensdagavond 29 juli 2009

(Gelezen)

Niet te zien is nu de tempel

Die gebouwd is door de Heer

Niet van steen, die Joden wensen

Paulus zei het telkens weer:

De bedeling der genade

Is nu een verborgenheid

Niet bedoeld ook voor de wereld

Hemelse realiteit

Prediking van 't Evangelie

Is per definitie licht

Alle eeuwen door verborgen

Maar wij kregen daarop zicht

Nu wordt door Christus' Gemeente

Zijn Woord hier bekend gemaakt

't Is een priesterlijke roeping

't Woord bewaren is haar taak

Aan de machten in de hemel

Wordt nu de veelkleurigheid



Nederlands Bijbelstudie Centrum

NBC september 2009 pagina 10

Door het Lichaam ook verkondigd

Van de Heer en Zijn wijsheid

't Functioneren van het huis Gods

Heeft 'n hemelse component

Naar het Messiaanse heden

Zochten profeten, is ons bekend

Hij die zoekt die zal ook vinden

In het Oude Testament

Want de Geest Die zal hem leiden

Maakt waarheid aan hem bekend

Wij zouden verstaan en weten

Wat God doet in deze tijd

Wij hebben een hemels leven

Door Wie schonk ons zaligheid

Israël brengt 't Evangelie

Aan de volken mettertijd

Maar anders is onze doelgroep

Wij zijn hemels ingewijd

En de taak van de Gemeente

Is gericht op Israël

Zij is daarboven gesteld, maar

't Eerste aardse volk wordt Israël wel

Voor een deel is onze functie

Dus aan Israël gelijk

Maar toch is de onze hoger

In het Messiaanse rijk

Door de opstanding van Christus

Zijn wij gepredestineerd

Tot het zoonschap en wij worden

Tot erven gereserveerd

Als je strijdt tegen de zonde

Houd je die niet echt voor dood

Uitroeien van prostitutie

Maakt de kans toch niet zo groot

Dat men daardoor wordt behouden

Tegen ons zegt onze Heer:

Leg de oude mens af; Lena

Reageer niet, maar negeer

Wees begerig naar het Woord Gods

Naar de melk en vaste spijs

Om daardoor ook op te wassen

Tot heil, want het Woord maakt wijs

Door de mensen wel verworpen

Is nu de levende Steen

Maar Die is voor God juist dierbaar

En met ons als stenen één

Geestelijk huis zijn wij geworden

Tot priesterdienst aangesteld

Daartoe door Christus geheiligd

Vrijgekocht en ook geteld

Koningen waren geen priesters

In het oude Israël

Maar in 't Nieuw Verbond is 't anders

Want wij zijn straks beide wel

Donderdagmorgen 30 juli 2009Donderdagmorgen 30 juli 2009Donderdagmorgen 30 juli 2009Donderdagmorgen 30 juli 2009Donderdagmorgen 30 juli 2009

(Melodie: Er is zoveel veranderd)

Het volk van Israël is tot

de vrijheid niet gekomen

En wat er aan gegeven was

is er van weggenomen

In Sion is de Hoeksteen,

Zegt God Zelf, eens neergelegd

Bij monde van profeten

Werd dat eeuwenlang gezegd

De Rechterhand des Heeren

Heeft gedaan krachtige daden

Is door de deur dood uitgegaan

Gods volk dat bleef versmaden

Hem Die Zelf Deur geworden is

Want Hij is opgestaan

Door Joden werd de Steen versmaad

Die is naar heidenen gegaan

Refrein:
De troon van koning David

Die zou in eeuwigheid
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Er zijn, heeft God beloofd en

Dus ook in deze tijd

Moet die nog binnen Israël bestaan

En die lijkt naar Londen nu te zijn gegaan

De troon van David zou er

Altijd zijn, hoewel vervallen

Die bleef bij de tien stammen

Al zien wij die nu niet allen

Het moet dan wel in Londen zijn

Er is geprofeteerd

Dat Israël in eeuwigheid

Bestaat en wordt beheerd

Ezechiël mocht onder

bannelingen profeteren

Dus onder de tien stammen,

Oorsprong van 't Lichaam des Heeren

God had beloften aan het

oude  volk van Hem gedaan

De troon van Salomo

moet daarom ergens nu nog staan

(Refrein)

Toen eenmaal uit Jeruzalem

Uit Juda is verdreven

De troon van David is die

Elders in Israël verschenen

Wat God beloofd heeft

Is altijd door Hem getrouw vervuld

Dus ook wat over Davids troon

Door Hem eens is onthuld

Bij Jozef  is het eerstgeboorterecht

terecht gekomen

Want dat werd toen aan Ruben,

Zoon van Israël, ontnomen

Het aardse koningschap

Kwam bij de Britten ooit terecht

En die zijn deel van Israël

God houdt Zich aan wat is voorzegd

(Refrein)

De Steen die heiligdom zou zijn

Heeft aanstoot ook gegeven

Voor 't ene huis van Israël

In 't and're kwam nieuw leven

Want Juda is gestruikeld

In de tien stammen alleen

Aanvaardde men de Christus

De geheiligde Hoeksteen

(Refrein)

Donderdagavond 30 juli 2009Donderdagavond 30 juli 2009Donderdagavond 30 juli 2009Donderdagavond 30 juli 2009Donderdagavond 30 juli 2009

(Melodie: Heer, vergeef)

Op de religieuze tafel

Is geen plaats meer voor het Woord

Profeteerde eens Jesaja

Maar 't werd blijkbaar niet gehoord

Door de twee stammen van Juda

't Woord is in andere taal

Aan heidenen doorgegeven

In geschrift en ook verbaal

't Sanhedrin heeft afgewezen

De Messias indertijd

Maar een hoge raad zal

Tot Zijn eer te Zijner tijd

Lots vrouw is een beeld geweest van

Wat vandaag nog Juda is

Van religie, 't Judaïsme

't Liep destijds genade mis

Israël komt tot bekering

Binnenkort door grote kracht

Eerst de Jood, maar alle stammen

Worden bij de Heer gebracht

Eerst zal er een vorst nog komen

Met hem sluit men een verbond

Dat tot schijnvrede zal leiden

Zegt 't Woord, dat het niet verstond



Nederlands Bijbelstudie Centrum

NBC september 2009 pagina 12

De beproefde Steen is Christus

Door de bouwlieden versmaad

Dierbaar voor hen die geloven

Aanstoot voor wie niet verstaat

Hij die steeds het Woord weer afwijst

Die raakt op den duur verhard

Zoals Farao ook destijds

In afwijzing is verstard

Allen die in 't Woord geloven

Zijn geselecteerd geslacht

Uitverkoren, dat schreef Petrus

In de hemel dus gebracht

Koninklijke priesters zijn wij

Ter bewaring van het Woord

Heel de Schrift door God gegeven

Opdat men Zijn deugden hoort

Vrijgesteld van dienst der wereld

Voor de dienst van Hem zijn wij

Aan Hem, Die ons op zou voeden

Daartoe maakte Hij ons vrij

Alle brieven zijn geschreven

Voor wie kind van God al was

Maar geboorte in nieuw leven

Is 't begin van leven pas

Voor zover wij zijn betrokken

In des Heeren werk is 't toch

Altijd nog Zijn werk, wij stellen

Weinig voor eigenlijk nog

Wij zouden ons onderwerpen

Aan het Woord van Wie ons kent

Dat is waarvoor jij persoonlijk

Verantwoordelijk ook bent

Vrijdagmorgen 31 juli 2009Vrijdagmorgen 31 juli 2009Vrijdagmorgen 31 juli 2009Vrijdagmorgen 31 juli 2009Vrijdagmorgen 31 juli 2009

(Melodie: Aan de voeten)

Onze hemelse positie

Brengt per definitie mee

Priesterschap naar Melchizedek

Koningschap is nummer twee

Want wij zullen dat gaan delen

Straks met Christus, met ons Hoofd

Maar vandaag is ieder priester

Die in 't Woord, in Hem, gelooft

In de brief aan de Hebreeën

Die van symboliek vol staat

Lees je over 't priesterschap, dus

'n Brief die over dienen gaat

God sprak met dubbele bodems

Over wat verborgen bleef

Tot het in Christus vervuld werd

Hem door Wie ik eeuwig leef

Kijk eens naar de tabernakel

Die ooit twee vertrekken had

Je kon in 't heilige vinden

Toen het gouden wierookvat

In het heiligdom daarachter

Was de ark van het verbond

Met de beide stenen tafels

Die voor 't Woord van God dus stond

Op de ark de cherubijnen

Symboliek van heerlijkheid

Die verwees naar wat zou komen

Typologisch toebereid

Eens per jaar mocht de Hogepriester

't Hoogste heiligdom ingaan

Om een bloedoffer te brengen

Niemand anders mocht daar staan

Gods Geest wilde wat beduiden

Met voorschriften die Hij gaf

Voor bouw van de tabernakel

't Tweede deel dat sloot Hij af

't Heilige heeft in die dagen

Namelijk gefunctioneerd

Dat mocht niet als de Hogepriester

Het gordijn was gepasseerd
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't Heilige was een afbeelding

Van 't niet werken van de wet

Daardoor werd men niet gereinigd

In de vrijheid niet gezet

Maar de tijd zou beter worden

Door het betere Verbond

De volmaakte tabernakel

Waarin onze Heer opstond

't Onvergankelijke leven

Is eens Christus ingegaan

Voor altijd; met bloed van stieren

Kon dat niet worden gedaan

't Bloed, het leven van de Christus

Reinigt ons niet naar het vlees

Maar het reinigt het geweten

Is wat 'k in Hebreeën lees

De Gemeente wordt gereinigd

Door het water, door het Woord

't Reinigt ons van alle zonden

In 't licht dat bij Christus hoort

In Hem hebben wij vergeving

Nu ontvangen voor altijd

Zonden zouden niet beletten

Aan Zijn dienst te zijn gewijd

Wie gelooft die is geroepen

Tot ontvangst van erfenis

Hoewel er verschil wel tussen

't Lichaam en de leden is

De Gemeente is één Lichaam

Zal tot Zoon worden gesteld

Maar niet over ied're christen

Kan dat ook worden verteld

Loop het heiligdom maar binnen

Achter d' Hogepriester aan

Door Hem mogen wij vrijmoedig

Tot de troon voortdurend gaan

Wandel niet naar de maatstaven

Van de aarde, doe het naar

Wat hoort bij hemelse status

Want ons burgerschap is daar

Vrijdagavond 31 juli 2009 – H. AvondmaalVrijdagavond 31 juli 2009 – H. AvondmaalVrijdagavond 31 juli 2009 – H. AvondmaalVrijdagavond 31 juli 2009 – H. AvondmaalVrijdagavond 31 juli 2009 – H. Avondmaal

(Alleen op schrift)

Onze Heer, de Hogepriester

Maakt ons tot Gods werk bekwaam

Hij wil ons tot zoonschap leiden

Iedereen en ook tezaam

Na Zij dood is Hij verrezen

Eerste in het Nieuw Verbond

God vervult steeds Zijn beloften

Niet één die Hij daarvan schond

Toen de Heere Jezus stierf was

Er dus geen Jehova meer

Maar Hij stond op als de Koning,

Hogepriester, onze Heer

't Oud Verbond was illustratie

Van het Nieuwe, want je kunt

Wat nog kwam erin herkennen

Door het licht ons nu vergund

De beloften, die de Heer deed

In het Oude Testament

Gaven zicht op Christus Jezus

En Zijn bloed, is ons bekend

Daarvan is de wijn het teken

Bij het heilig Avondmaal

Bloed van redding en van leven

Mozes zei 't al allemaal

't Nieuw Verbond, dat werkt vandaag nog

Louter hemels, maar dat wordt

Ook geopenbaard op de aarde

Door de Koning binnenkort

De Gemeente, zij maakt deel uit

Van het offer van de Heer

Volgt Hem in offerande

Voor Zijn werk en tot Zijn eer
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Niet onszelf, zouden wij dienen

Maar Hem die ook eenmaal zei:

'k Ben hier om Uw wil de doen, en

Aan Gods Rechterhand zit Hij

In Zijn Lichaam woont de Godheid

Aan Diens dienst heeft Hij 't gewijd

Beter offer dan geweest was

Is de Vader nu bereid

Door je aan Zijn dienst te wijden

Dus ook individueel

Word je in praktijk gereinigd

Valt je reiniging ten deel

En de wet van Geest des Levens

Maakt ons vrij van dood en wet

Jij bent deel van Zijn verrijzen

Naar geweten vrij gezet

Blijf niet naar jezelf steeds kijken

Wat je fout doet en zo meer

Ga Hem dienen met je leven

Zeg: "Hier ben 'k, tot Uw dienst Heer"

Hemels is nu onze status

En in onze plaats staat Hij

Onze advocaat bij God en

Hij pleit ons tot dienen vrij

Met de kruisiging van Jezus

Kwam in feite al een eind

Aan de boze eeuw van heden

Je leeft niet meer in wat verdwijnt

Maar in d' eeuw al van de toekomst

Je komt praktisch daar terecht

Door je aan de Heer te off'ren

Dat is wat de Bijbel zegt

Wij staan boven aardse dingen

Maar het gaat er om dat wij

Die ook uit een hemels standpunt

Leren zien, dat doet ook Hij

Die gestorven is voor allen

Maar nu Hogepriester is

Voor de zonde van Zijn volk slechts

Dat deelt in Zijn erfenis

Laten wij nu als discip'len

Met vrijmoedigheid toegaan

Tot de troon van de genade

Hij biedt ons erbarmen aan

Wij zouden als priesters dienen

Onder leiding van de Heer

Hogepriester als Aäron

Maar de onze is veel meer

Bij de troon van de genade

Daar ontmoeten wij elkaar

Nee, die vind je niet op aarde

Maar gemeenschap die is daar

Waar wij hebben de positie

Onder 't nieuw, eeuwig verbond

Brood en wijn zijn daarvan tekens

Leven geeft Hij die opstond

Nee wij zien de Hogepriester

Nu nog niet, maar door Zijn Woord

Kunnen wij Hem leren kennen

Hoofd waarbij het Lichaam hoort

Hij ziet toe op ons, omdat het

Is nu Zijn verantwoord'lijkheid

Ons te leiden naar het einddoel

Erfenis voor ons bereid

SlotliedSlotliedSlotliedSlotliedSlotlied

(Melodie: Hoe lang zoek je)

Onder Christus, ons Hoofd

Zijn wij met Hem verhoogd

Stenen vormen met dé Steen het huis

Boven 't volk Israël

Maar daarmee komt Hij ook

Tot bestemming

Dan brengt Hij het thuis
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Refrein:
Hoor jij bij het Lichaam

Het huis van de Heer?

Wie geluisterd heeft hoorde

Die vraag menig keer

Deze week kwam de Heer

In Zijn Woord weer voorbij

En Hij vraagt jou: wat doe je met Mij?

Hij die stenen van 't huis

Zelf Zijn broeders nu noemt

Kreeg in hemel en op aarde de macht

Nu nog hier niet te zien

In de wereld, maar Hij

Geeft aan hen die

Geloven Zijn kracht

Refrein:

Hij die nu in de hemel

Verborgen nog is

Openbaart zich op aard

Met heel Zijn erfenis

Met Zijn Lichaam en loon

De verheerlijkte Zoon

Met de zonen naar Zijn beeltenis

In de hemel zijn wij

Nog verborgen met Hem

Elke zegen die dragen wij mee

Van de Geest die Hij gaf

Bij Zijn troon hebben wij

Die geloven altijd

Door genade

Een vrije entree

Refrein:
Van hemelse oorsprong

Is Gods eeuwig plan

Voor hemel en aard

Daar wijkt Hij niet van

In het huis van Heer

Is geen onderscheid meer

Tussen wat naar het vlees scheiden kan

Refrein:
Wij zijn één in Christus

Die is ongedeeld

Ook als 't anders lijkt

Of verwarring speelt

Of we willen of niet

Er is één Lichaam maar

Van de Heiland die troost en die heelt

Herhaling laatste regel:
Christus is Hij, Die troost en die heelt

ColofonColofonColofonColofonColofon

Teksten: Johan Th, Bos, vrij naar

Ab Klein Haneveld.

Begeleiding: Ad M. de Weger.

© NBC / Gospel Productions.

Alles in deze uitgave mag worden

overgenomen, uitsluitend met bron-

vermelding.

Eens zal liefde d'aard vervullen,Eens zal liefde d'aard vervullen,Eens zal liefde d'aard vervullen,Eens zal liefde d'aard vervullen,Eens zal liefde d'aard vervullen,

maken aard en hemel één,maken aard en hemel één,maken aard en hemel één,maken aard en hemel één,maken aard en hemel één,

als het koninkrijk daarbovenals het koninkrijk daarbovenals het koninkrijk daarbovenals het koninkrijk daarbovenals het koninkrijk daarboven

't Godsrijk wordt ook hier beneên.'t Godsrijk wordt ook hier beneên.'t Godsrijk wordt ook hier beneên.'t Godsrijk wordt ook hier beneên.'t Godsrijk wordt ook hier beneên.

Liefd' in Christus zij en blijveLiefd' in Christus zij en blijveLiefd' in Christus zij en blijveLiefd' in Christus zij en blijveLiefd' in Christus zij en blijve

ook reeds nu de heilge keus!ook reeds nu de heilge keus!ook reeds nu de heilge keus!ook reeds nu de heilge keus!ook reeds nu de heilge keus!

In beproeving steun en sterkte,In beproeving steun en sterkte,In beproeving steun en sterkte,In beproeving steun en sterkte,In beproeving steun en sterkte,

in de goede strijd de leus.in de goede strijd de leus.in de goede strijd de leus.in de goede strijd de leus.in de goede strijd de leus.

I. Da Costa, 1857
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Evangelisatie en EmotieEvangelisatie en EmotieEvangelisatie en EmotieEvangelisatie en EmotieEvangelisatie en Emotie
anoniem, 1950anoniem, 1950anoniem, 1950anoniem, 1950anoniem, 1950

Het is zonder twijfel waar, dat in de laatste jaren door verschil-

lende evangelisten zo op het gevoel van mannen en vrouwen ge-

werkt is, dat vele christenen alle belangstelling voor evangelisa-

tiearbeid verloren hebben. Ook Hollywood speculeert op het ge-

voel van de mensen, maar er zijn maar weinigen, die om deze re-

den het bioscoop bezoek opgeven.

"Werkelijk? Waar bent u dan ge-

weest?"

"Ik heb een buitengewoon goede film

gezien. Maar de moeilijkheid met jul-

lie christenen is, dat jullie veel te be-

krompen zijn, om naar een film te

gaan kijken!"

Omdat de aanval de beste vorm van

verdediging is, antwoordde ik

"En het zou heel goed voor u geweest

zijn, als u vanavond geweest was,

waar ik geweest ben; maar de waar-

heid is, dat u veel te bekrompen bent,

om naar een evangelisatiesamen-

komst te gaan."

"O, nee", antwoordde hij. "Dat ziet u

verkeerd. Ik ben niet bekrompen,

maar ik heb er mijn reden voor, dat

ik niet in een evangelisatie-samen-

komst kom."

"Zo? En welke reden is dat?"

"Wel, als u het beslist wilt weten: er

wordt in uw samenkomsten te veel op

het gevoel gewerkt, en daar walg ik

van. Daar ben ik veel te nuchter

voor."

"Dat is erg interessant", antwoordde

 De moderne jeugd is zeer gecompli-

ceerd. Onze jonge mensen doen voor-

komen, dat zij niets van emoties en

gevoelens willen weten, maar in wer-

kelijkheid houden zij ervan.

Zij betalen grif hun geld, om naar een

film te kijken, die een duidelijke spe-

culatie is op hun gevoelsleven.

Maar, wee de evangelist, die het aan-

durft met enig gevoel tot zijn toehoor-

ders te spreken; want de moderne

jeugd zal, met de neus hoog in de

lucht, uitroepen "Bah, allemaal ge-

voel en sentimentaliteit!"

Onlangs kwam ik, na een samen-

komst, laat op mijn logeeradres aan.

De jongste zoon van het gezin kwam

gelijktijdig thuis van de bioscoop. Wij

gingen zitten en aten nog een boter-

ham, voor we naar bed gingen. We-

tend dat ik een christen was, sprak hij

me plotseling op een aggressieve wij-

ze aan en zei:

"Het zou heel goed voor u geweest

zijn, als u geweest was, waar ik van-

avond geweest ben!"
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ik. "Als de leider en spreker van de sa-

menkomst van vanavond heb ik niets

van sentimentaliteit of opgewonden-

heid gemerkt; maar vertelt u me eens

heel eerlijk, hebt u gedurende de film

vanavond, geen enkele keer een brok

in uw keel gevoeld, en kwamen er

geen tranen in uw ogen?"

Mijn jonge vriend kreeg een kleur. Er

is zoiets als gezonde emotie.

Het gevoel speelt vaak een vitale rol

in de bekering.

Een bekend evangelist zei eens in een

jeugdsamenkomst: "Bedenk, dat vele

van onze grote schepen alleen de ha-

ven in en uit kunnen gaan, als het

getij hoog is."

Als een man of vrouw hoort van zon-

de, van het kruis, en van het komen-

de oordeel, gepredikt in de kracht van

de Heilige Geest, is het een normale

en gezonde zaak, als gevoelens van

smart, vrees en blijdschap worden

opgewekt. Ja, emotie die veroorzaakt

is door het Woord van God en de

Geest van God is een zeer goed ding;

maar emotie terwille van de emotie

is slechter dan slecht.

De bekende prediker Spurgeon heeft

eens gezegd: "Het gevoel is als de stof,

die opgeblazen wordt achter mijn rij-

tuig, als ik door de straat rijd. Als het

stof opgeblazen wordt, dan wordt het

opgeblazen. Als het stof niet opgebla-

zen wordt, dan wordt het niet opge-

blazen. Zolang als ik maar op de weg

vooruitkom, heb ik geen interesse

voor het stof."

Maar dan voegde Spurgeon er zeer

wijs aan toe:

"Maar bedenk wel, dat de prediker,

die op de straat gaat staan, om ex-

pres een stofwolk op te blazen, om

een goede indruk te maken, een gro-

te dwaas is."

De prediker moet zich niet bezighou-

den met emoties, maar heeft alleen de

waarheid te brengen door de kracht

van de Heilige Geest.

In de laatste twintig jaren had ik het

voorrecht, te zien en mee te maken,

hoe vele zondaars de toevlucht tot

Christus namen, één voor één.

Sommigen hebben geschreid van

smart of blijdschap, maar verreweg

het grootste gedeelte toonde geen en-

kel teken van emotie. Maar wat doet

het er tenslotte ook toe, als zij maar

tot Christus komen. Emotie is goed,

als het maar teweeggebracht wordt

door de Waarheid, maar het is nutte-

loos, ja gevaarlijk, als het veroorzaakt

wordt door het "pathetisch" verhaal,

dat door de prediker verteld wordt, of

door het "sentimentele" lied of koor,

dat gezongen wordt.

Het is ongetwijfeld waar, dat de apos-

telen predikten met grote emotie. Wij

lezen, dat hun hoorders "verslagen

werden in het hart", Hand. 2:37 dat "het

hart hun berstte", Hand.5:33 dat zij "zich

verblijdden". Hand.13:48  Maar het is heel

duidelijk voor de eerlijke lezer, dat

deze emoties niet gewekt werden door

de "verhaaltjes" en "illustraties", die

zij vertelden (ofschoon zij ongetwij-
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feld, evenals de Heer, vele illustraties

gebruikten), maar door de verkondi-

ging van de Waarheid zelf. Nu is deze

vorm van emotie al te zeldzaam te-

genwoordig; maar zelden zien wij

mannen en vrouwen, die gebroken

zijn door de kracht van de Heilige

Geest en het Woord van God, diep

overtuigd van hun zonde en hun be-

hoefte aan Christus.

Werkelijke bekering raakt iedere ve-

zel van het menselijk wezen. Spre-

kende over het eerste en grote gebod
Mat.22:37 zei Jezus: "Gij zult de Heere,

uw God, liefhebben met geheel uw

hart (d.w.z. met ieder motief); met

geheel uw ziel (met iedere emotie);

met geheel uw verstand (met het ge-

hele intellect); en met geheel uw

kracht (met iedere daad)."

De moderne jeugd, ondanks hun be-

wering, dat zij afkerig zijn van emo-

ties, verlangt naar en aanvaardt emo-

tie, als zij Christenen worden. Ja, de

meeste jonge mensen denken zelfs,

dat zij niet behouden zijn, als het niet

met emotie is gepaard gegaan.

Het Christendom is niet in de eerste

plaats gevoelens; het is geloof, niet

emotie, maar zekerheid.

Zelfs vele Christenen begaan de fout, te

veel op hun gevoelens te vertrouwen.

"Als ik bid, voel ik niet, dat God mijn

gebeden hoort," zegt iemand.

"Ik voel niet, dat God met mij is," zegt

een ander.

"Ik voel niet, dat de beloften van

Christus werkelijkheid zijn," zegt een

derde.

Wat doet het er toe, wat wij voelen?

De beloften van Jezus Christus zijn

dezelfde, gisteren, en heden en tot in

eeuwigheid - onafhankelijk van onze

"gevoelens"!

Vele Evangeliepredikers schijnen tot

twee uitersten te vervallen. Zij zijn óf

te emotioneel, zodat zij bijna uitslui-

tend tot het hart spreken, blijkbaar

ontkennend, dat God de mens een

verstand gegeven heeft, óf zij zijn te

intellectueel (verstandelijk), bijna

uitsluitend tot het verstand spre-

kend. Hun toespraken kunnen vol

goede lering zijn, maar zij laten het

hart dikwijls volkomen koud.

Elke prediker behoort er naar te stre-

ven in de kracht van de Heilige Geest,

het verstand te onderwijzen, en het

hart aan te raken van allen die hem

horen.

Gerechtigheid hield aan om straf
Genade dong om vrijgeleide

Toen kwam Gods liefde tussenbeide
Die z' allebei voldoening gaf

auteur onbekend
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Agenda van Ab Klein Haneveld
LEERDAM zondag 18 okt, 15 nov,

13 dec, 7 feb, 7 mrt, 4 apr, 2 mei,

10:00 uur; Patrimonium,

Jeekelstr. 40a,

De 2de brief aan Korinthe

LINSCHOTEN maandag 28 sep,

12/26 okt, 9/23 nov, 7 dec, 18 jan,

1/15 feb, 1/15/29 mrt, 12/26 apr,

10 mei; 20:00 uur; "Bij de tol",

Nieuwe Zandweg 12,

Het Evangelie van Markus

LINSCHOTEN woensdag 7/21 okt,

4/18 nov, 2/16 dec, 27 jan, 10/24

feb, 10/24 mrt, 7/21 apr, 5 mei;

20:00 uur; 't Kruispunt,

Nieuwe Zandweg 16

Koningschap & Eerstgeboorterecht

OLDEBROEK dinsdag 29 sep,

13/27 okt, 10/24 nov, 8 dec, 19 jan,

2/16 feb, 2/16/30 mrt, 13/27 apr,

11/25 mei;

20:00 uur; Stationsweg 43,

Christus in de Psalmen

OLDEBROEK zondag 4/18 okt,

1/15/29 nov, 24 jan, 7/21 feb, 7/21

mrt, 4/18 apr, 2/16/30 mei; 17:30

uur; L.H.N.O. gebouw,

Van Sytzamalaan 3

OUD-BEIJERLAND zondag 27 sep,

31 jan, 11 apr, 10:00 uur,

Israelsdreef 28

URK dinsdag 6/20 okt, 3/17 nov,

1/15 dec, 26 jan, 9/23 feb, 9/23 mrt,

6/20 apr, 4/18 mei; 20:00 uur;

't Jeugd, Richel 4

De 1e brief aan Korinthe

URK zondag 22 nov, 10:00 uur;

Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2

ALKMAAR donderdag 1/15/29 okt, 12/

26 nov,10 dec, 21 jan, 4/18 feb, 4/18

mrt, 1/15/29 apr, 27 mei; 19:45 uur;

"Delta", Oude Kanaaldijk 2,

Bijbelse Bedelingen

APELDOORN zondag 25 okt, 20 dec,

10:30 uur, P. Saenredamstr. 15

BEVERWIJK zondag 11 okt, 6 dec,

28 feb, 25 apr; 10:00 uur;

B.H.K.-gebouw, Groenelaan 74

BOLSWARD zondag 4 okt, 1/29 nov,

24 jan, 21 feb, 21 mrt, 18 apr, 16

mei; 10:00 uur; Centrum Petra,

Burg. Praamsmalaan 18A

De brieven aan Thessalonica

DRACHTEN donderdag 8/22 okt,

5 nov, 3/17 dec, 28 jan, 11/25 feb,

11/25 mrt, 8/22 apr, 6/20 mei,

20:00 uur; Rode Kruis gebouw,

De Geeuw 31; Samuel en zijn tijd

DRACHTEN zondag 13 sep, 28 mrt,

10:00 uur, Rode Kruis gebouw,

De Geeuw 31

EINDHOVEN woensdag 30 sep,

14/28 okt, 11/25 nov, 9 dec, 20 jan,

3/17 feb, 3/17/31 mrt, 14/28 apr,

12/26 mei; 20:00 uur; C.Huygens

College, Strausslaan 1

EMMEN maandag 5/19 okt,

2/16/30 nov, 14 dec, 25 jan, 8/22 feb,

8/22 mrt, 19 apr, 3/17 mei; 19:30

uur; Ichthuskerk, Walstraat 21

Het boek Handelingen

't HARDE zaterdag 12 sep, 7 nov,

16 jan, 13 mrt, 8 mei, 10:00 uur;

MFC, Stadsweg 27

Nederlands Bijbelstudie  ContactdagNederlands Bijbelstudie  ContactdagNederlands Bijbelstudie  ContactdagNederlands Bijbelstudie  ContactdagNederlands Bijbelstudie  Contactdag
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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 beschouwt als

Gods Woord, te verspreiden. De stich-

ting tracht haar doel te verwezenlij-

ken door getuigenis in woord en ge-

schrift."

In de praktijk wordt dit o.a. gedaan

door het houden van bijbelstudie-

avonden, tentcampagnes, contact-

dagen, collegedagen en conferenties,

studiereizen; de uitgave van de lezin-

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

gave van brochures en deze circulaire.

Financieel is het Nederlands Bijbel-

studie Centrum afhankelijk van vrij-

willige bijdragen.

CorrespondentieadresCorrespondentieadresCorrespondentieadresCorrespondentieadresCorrespondentieadres
Benny Goodmanstraat 40

1311 RA Almere

telefoon (036) 53 62 976

telefax (036) 54 68 644

InternetInternetInternetInternetInternet
www.bijbelstudie.nl

info@bijbelstudie.nl

GiftenGiftenGiftenGiftenGiften
ING 55 67 669

Rabobank 30 87 47 046

ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum

Almere

Giften voor de Giften voor de Giften voor de Giften voor de Giften voor de tentevangelisatietentevangelisatietentevangelisatietentevangelisatietentevangelisatie
Rabobank 10 35 81 006

ten name van
NBC Evangelisatie, Almere

Geliefde lezer,

De Heere Jezus beloofde aan Zijn dis-
cipelen, dat de Heilige Geest hen zou
leiden in héél de waarheid. Die waar-
heid omvat blijkbaar meer dan de
dood en opstanding van onze Heiland,
die daarmee gestalte gaf aan zowel de
rechtvaardigheid als de liefde en ge-
nade van God, zodat wij ondanks onze
zonden en schuld zouden kunnen be-
houden worden. Volgens de Bijbel zelf
is niet slechts een deel, maar "héél de
Schrift" van God ingegeven en nuttig
tot onderwijzing, opdat "de mens
Gods" volmaakt zou toegerust zijn
voor zijn praktische leven. 2Tim.3:16

Zo kregen ook de Emmaüsgangers het
verwijt dat zij onverstandig en traag
van hart waren om te geloven álles wat
de profeten hadden gesproken. Luk.24:25

Helaas,  christendom heeft altijd de
neiging gehad om Bijbelse waarheid
kwijt te raken of helemaal niet te zien.
De daaruit volgende verwarring is
dezelfde als die van de Emmaüsgan-
gers: zij hadden geen begrip voor ge-
beurtenissen die zij in geen enkel ka-
der konden plaatsen.
Beste lezer, volg dit voorbeeld niet!
Laat ons als oprechte liefhebbers van
de Waarheid doen wat de apostel
schreef:  "Beproeft alle dingen en be-
houdt het goede." Opdat het scheppen-
de, reinigende en voedende Woord van
God ons "vulle met de kennis van Zijn
wil in alle wijsheid en geestelijk ver-
stand." Kol.1:9

Ab Klein Haneveld


