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De wederkomst van Christus
Niet een fenomeen van één dag - bijvoorbeeld de zogenaamde
Jongste Dag - zal de wederkomst van Christus zijn. Dat proces
omvat namelijk een enkele decennia durende reeks van gebeurtenissen, voordat het duizendjarige vrederijk aanbreekt, waarin
satan gebonden zal zijn. Over dat toekomstige programma van
God voor de Gemeente, het Joodse volk, de overige volken, de
wereld en Zijn koninkrijk ging de bijbelstudieconferentie 2010
van het Nederlands Bijbelstudie Centrum - 31 juli tot en met 7
augustus - in Wuppertal. Velen zullen er ongetwijfeld dingen hebben gehoord, die zij al wisten. Maar het is nu eenmaal goed de
Waarheid bij herhaling te horen, zoals Ab Klein Haneveld zei aan
het begin van de studieweek. Gedurende de conferentie werden
alle elementen van het scenario rond de wederkomst van de Heer
en de openbaring van Zijn koninkrijk nog eens duidelijk op een
rij gezet. Door Schrift met Schrift te vergelijken.
Ab Klein Haneveld gaf dagelijks twee Bijbelstudies. Elke studie werd traditiegetrouw door Johan Th. Bos weer samengevat in een onmiddellijk daarna
gezongen lied of voorgelezen gedicht, waarbij Ad de Weger voor adequate orgelbegeleiding zorgde. Zoals gebruikelijk schreef Johan - in een poging enigszins volledig te zijn - meer coupletten dan ten gehore werden gebracht. Die
staan allemaal in deze brochure, zodat deze completer is dan wat de deelnemers aan de conferentie hoorden. In blijde herinnering aan wéér een gezegende week van onderzoek der Schriften bieden wij u de betreffende teksten
aan. Als een echo van de zegen die wij opnieuw in Wuppertal ontvingen.
De Samenstellers.
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Nederlands Bijbelstudie Centrum
Zaterdag 31 juli 2010
Openingssamenkomst
(Melodie: Heer, vergeef)
Waarheid horen bij herhaling
Is waardoor je die vasthoudt
Zoals dat de wederkomst niet
Eén gebeurtenis inhoudt
Christus zal niet zijn gekomen
Weten wij, het volgend jaar
Maar misschien zijn wij verenigd
Met Hem, dat is zeker waar
't Koninkrijk van Hem te bouwen
Is niet mijn verantwoord'lijkheid
Alleen zouden wij getuigen
Van des Heeren zaligheid
Neem de wereld, geef mij Jezus
Dat is waar het nu om gaat
En geen fabels na te lopen
Is wat in Petrus 2 staat
God, Hij spreekt per definitie
Over wat nog komen moet
Waarvan delen al vervuld zijn
En wat Hij nog verder doet
Want het Woord van de profeten
Is zeer vast, maar toch niet zij
Zijn auteurs, slechts notulisten
De Auteur der Schrift is Hij
Wat je zegt over de Bijbel
Wordt door onze Heer gehoord
Ach, je kunt iets niet begrijpen
Maar de waarheid van het Woord
Daarin wil de Heer je leiden
Want het is geen puzzelboek
Voor wie slechts wil discussiëren
Raakt vanzelf de Waarheid zoek

Ook met christelijke termen
Wordt wat heidens is bedekt
Soms aanbidding ook genoemd nog
Maar 't Woord dat het leven wekt
Dat wordt niet gekend. Gegeven
Is het aan de Schrift en wij
Zouden dat Woord steeds betrachten
't Is zeer vast voor jou en mij
Het profetisch woord dat vast is
Brengt in duist're harten licht
Het betekent onderwijzing
En geeft op de Waarheid zicht
Ja, het maakt de zielen zalig
Als 't geplant wordt in je hart
Wie bewust die Waarheid afwijst
Raakt in leugens dus verward
Door de Heil'ge Geest gedreven
Is vanouds geprofeteerd
Velen spraken wat één Woord werd
Dat heeft Petrus ons geleerd
Heel de Schrift is ingegeven
Door de Geest en daardoor één
Veel bedieningen in 't Lichaam
Zijn er door één Geest alleen
Onderzoeken van de Schriften
Heeft in feite alleen zin
Voor wie de Auteur vertrouwen
Daardoor kom je 't Leven in
Eén ding is alleen maar nodig
Dat je nadert tot de troon
Dat je knielt in overgave
Door genade voor de Zoon
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Zondag 1 augustus 2010
Ochtendsamenkomst
(Melodie: O, Heer, ik weet)
Wat wij geloven, net als Joden
Is dat de Heer nog komen moet
Maar dat is niet wat je kunt noemen
Joods-christelijk als cultuurgoed
De Bijbel zegt van de Messias
Ik heb U nu gegenereerd
Hij Die nog komen moet, Die is eens
Gegaan, is wat de Schrift ons leert
Hij die is aangesteld als Koning
Heeft in die status alle macht
Hij heeft aan heidenen ten eerste
Weten wij, een bezoek gebracht
Zij troon zal Hij ook op de aarde
Straks nemen in bezit en dan
Zijn heerschappij op aard beginnen
Bij Juda, heel 't Woord spreekt daarvan
En koninkrijk zal niet beginnen
Met 't volk dat zelf een koning kiest
Gods koninkrijk is al gekomen
Niet openbaar, de mens verliest
Het zicht op wat al is gekomen
Want het is nog niet openbaar
Maar wie geloven, mogen weten
Zij wonen heden nu al daar
Het wachten op de wil des Heeren
Is niet wat Christus van ons vraagt
Hij zegt: doet hand'ling, Ik zal komen
Dus wacht maar niet, want dat vertraagt
Een onderdaan, die wordt een vijand
Als hij zich voor de Heer niet buigt
Niet handelt totdat Hij zal komen
Dat is waarvan de Schrift getuigt

Van alle vier evangelisten
Beschreef een ieder een facet
Van Christus, Koning, Mens en Dienstkecht
Is aan ons vaak uiteen gezet
Wie Schrift met Schrift gaat vergelijken
Ziet dat die Schrift in harmonie
Door Gods Geest aan ons is gegeven
Nieuw Testament en profetie
Het koninkrijk is in de hemel
Daar staat de troon vandaag de dag
De Koning kwam destijds niet verder
Dan de Olijfberg is wat 'k zag
Bij wat Zijn intocht wel genoemd wordt
Dit huis blijft woest, dat zei de Heer
Het volk dat liet zich niet verzaam’len
Gaf aan de Koning niet Diens eer
Noch onder Mozes, noch door Christus
Liet zich verzaam'len Israël
"Wij willen Hem niet als de Koning"
Een ander volk, wilde dat wel
Dus de Gemeente nam de plaats in
Van Juda, dat vandaag niet ziet
Die Koning en de hele wereld
Ziet daarom ook die koning niet
De stem door bouwlieden verworpen
Die werd de hoeksteen aan de top
De Koning en de Hogepriester
Jeruzalem wacht daar nog op
Dat zal verwoest zijn telkenmale
Zoals in 't Woord geprofeteerd
Buiten gesloten door religie
Door wie gelooft als Heer geëerd
Wat is het teken van Uw toekomst?
Hebben discipelen gevraagd
Gingen met Hem niet in discussie
Toen heeft het ook de Heer behaagd
Te waarschuwen voor de verleiding
Door wie Zijn tegenstander is
Die schuld aanpraat en wil ontnemen
De hoop en zicht op erfenis
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Avondsamenkomst
(Melodie: Kijk eens in de spiegel)
Nee, de wederkomst is niet hetzelfde
Als wat men ook noemt de jongste dag
Dat een koninkrijk er nog zou komen
Is wat men in kerken vaak niet zag
Deze eeuw is boos, dat zegt de Bijbel
Omdat nog de duivel hier regeert
Maar er zal een nieuwe eeuw straks komen
Als de Heer als Koning weldra wederkeert
Onzer hoop is levend, zegt de Bijbel
Maar zie toe dat niemand u verleidt
Heeft de Heer gezegd, maar velen laten
Zich verleiden toch in deze tijd
Velen hebben in de loop der eeuwen
In de plaats van Christus zich gesteld
Antichristussen zijn zij geworden
Die hun eigen story steeds hebben verteld
Onze Heer is Vredevorst, toch zullen
Oorlogen gaan woeden, zegt de Heer
Antichristussen zij blijven zorgen
Voor slagvelden, zogenaamd van eer
God heeft deze wereld losgelaten
Maar heeft voor de toekomst wel een plan
Wij zijn aan die wereld al onttrokken
Dieonshaat,dusschrikdaarnoumaarnietvan
In de wederkomst van de Messias
Komen er nog rampen zonder tal
Velen zullen struikelen en haten
Dat was al zo dikwijls het geval
'Uit uw midden zullen wolven opstaan'
Heeft de Heer nadrukkelijk gezegd
En er komen ook valse profeten
Daarvoor kun je heden overal terecht

Zalig worden is meer dan geloven
Want bekering is het einde niet
Wie geloven zijn zalig aan 't worden
Dat is wat God als volharding ziet
Uit geloof alleen zouden wij leven
In vertrouwen op des Heeren Woord
Op wat Christus tot ons heeft gesproken
Door de Bijbel hebben wij Zijn stem gehoord
Wandel in geloof dat is volharding
In verwachting van wat komen gaat
't Evangelie dat is vlees geworden
Dat is wat er in de Bijbel staat
Wat beloofd was, ja, dat kreeg gestalte
Dat is dus gemat'rialiseerd
En beloofd is dat eenmaal de Koning
ZichtbaarwordtendatHijzichtbaarookregeert
Er wordt Evangelie nog gepredikt
Als het Lichaam opgenomen is
Dan wordt aan de volken nog verkondigd
Dus het bijbelse getuigenis
Te bestemder tijd zal Christus komen
Als het ware gaat de bel dus dan
In 't Oud Testament en in Matthéüs
Vind je daar de rasters, dus de kaders van
Maandag 2 augustus 2010
Ochtendsamenkomst
(Declamatie)
Aan onreinheid gaf de Schepper
Mensen over zegt het Woord
Dus het strijden steeds daartegen
Brengt totaal geen vruchten voort
De Gemeente van de Meester
Die eerstgeboorterecht heeft
Die bestaat uit eerstelingen
Is wat in de hemel leeft
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Wij zijn kind'ren Gods geworden
Eerstelingen in Zijn rijk
Sinds de opstanding van Christus
Hij gaf van nieuw leven blijk
Wie geloofden voordat Jezus
Destijds naar de aarde kwam
Zij worden ten jongste dage
Opgewekt, geoordeeld door het Lam
Onze hemelse positie
Is uniek, dat zegt het Woord
En dat wie voorheen geloofde
Niet bij de gemeente hoort
In Matthéüs vierentwintig
Gaat het over 't Lichaam niet
Want dat is dan opgenomen
Is wat wie dat goed leest ziet
Steden uit de profetieën
Staan vandaag weer op de kaart
Stukken staan weer op het bord dus
Zoals in de Schrift verklaard
Ongelovig is de staat nu
Die de naam draagt: Israël
Vrucht alleen van Zionisme
Ook veel Joden zien dat wel
Heel de gruwel der verwoesting
Blijkt te zijn eren afgodsbeeld
Of verzameling van beelden
Waarin satan zich verdeelt
Daniël, hij sprak profetisch
Door zijn woorden en gedrag
En werd afgevoerd naar Babel
Waar de heil'ge stad hij niet meer zag
Daniël, hij sprak in beelden
Over wat er komen zou
Wereldrijken onder satan
Hij bleef God in Babel trouw
En hij had daar uitgerekend

't Einde van zeventig jaar
Kwam voor 't volk ook tot bekering
Hij beleed hun zonden daar
Daniël heeft wat gaat gebeuren
Destijds al gedemonstreerd
Want hij heeft vertegenwoordigd
't Volk dat eenmaal zich bekeert
En kreeg van de Heer te horen
Jaren zouden weken zijn
Juda zal Daniël volgen
Dat volgt weldra dus diens lijn
Juda zal een scepter hebben
Als ’t volk zich bekeren zal
Daar zal eenmaal Davids troon staan
Daar buiten in geen geval
Avondsamenkomst
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Het Woord is niet voor iedereen
Maar voor wie daarvoor bogen
Het brengt veelal ook beelden mee
Dat is beeldend vermogen
Zo ging het ook met Daniël
Een week bleek zeven jaar
Zeventig weken zouden komen
Dat vertelde Vader daar
De tijd van 't Joodse volk dat is
Tot stilstand nu gekomen
De klok heeft de gestalte
Van een schaakklok aangenomen
De troon van David zal straks
In Jeruzalem weer staan
Dan breekt voor 't Joodse volk
Het Messiaanse rijk ook aan
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Refrein:
De wederkomst des Heeren
Is veel meer dan één dag
't Zijn veel gebeurtenissen
Waarvan je weten mag
De Heere zet dan alles op een rij
En het opgenomen Lichaam is daarbij
Na zeventig jaarweken
Zal Messias dus verschijnen
Gerekend van uitgang des woords
Maar een week lijkt te verdwijnen
Wanneer je in 't boek Daniël
Over die weken leest
Er zijn er tot op heden
Negenenzestig pas geweest
Nog altijd is de troon niet
In Jeruzalem verschenen
De klok heeft niet gelopen
Sinds de intocht tot op heden
Nou ja, een intocht was het niet
Hoewel die wel zo heet
Want de Olijfberg lag niet
In de stad, is wat u weet
(Refrein)
Honderd drie en zeventigduizend
Achthonderdtachtig dagen
Die waren er verstreken
Toen Joden de Messias zagen
Maar toen waren er altijd
Toch nog zeven jaar te gaan
Het Joodse volk dat nam toen
Zijn Messias nog niet aan
De Heere heeft Zijn koninkrijk
Niet op die dag gekregen
De klok werd stil gezet
Aantoonbaar toen dus van Godswege

De eerste komst van Christus
Brak bij de Olijfberg af
Daar keert Hij weldra weer
Is de belofte die God gaf
(Refrein)
De laatste week van Daniël
Daar zijn wij op aan 't wachten
Tot die tijd is Jeruzalem
Een strijdtoneel te achten
Pas daarna zal er vrede zijn
Wanneer de Heer regeert
Vanuit die stad, Jeruzalem
Als 't volk zijn Vorst ook eert
Aan 't einde van de laatste week
Zal dat volk zich bekeren
Dan zal het Zijn Messias dus
Als Koning gaan begeren
Een Jood die tot geloof komt
Nu in Christus, onze Heer
Wordt deel van de Gemeente
Net was wij dus, in één keer
(Refrein)
Straks zal met Israël een vijand
Een verbond gaan sluiten
Het vredesproces van vandaag
Staat daar niet geheel buiten
't Contract wordt ondertekend
En het zal dan zijn van kracht
Daarmee komt dan de antichrist
Ook listig aan de macht
Maar dat zal niet gebeuren
Zolang wij hier nog rond lopen
Voordat het zover is
Gebeurt waarop wij alleen hopen
Dan worden wij naar huis gehaald
Verenigd met de Heer
Opname der Gemeente
En die duurt zolang niet meer
(Refrein)
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Dinsdag 3 augustus 2010
Ochtendsamenkomst
(Declamatie)
Ja, de laatste zeven jaren
Dus de zeventigste week
Die moet binnenkort nog komen
Is wat uit Daniël bleek
Dat is dus niet het verleden
Zoals ook wel wordt gezegd
Want heeft op Juda betrekking
Is in Gods Woord uitgelegd
Een verbond zal dat volk sluiten
Wordt dan met de vijand één
Zoals 't later één zal wezen
Met Christus' Lichaam alleen
Eeuwenlang duurt nu de strijd al
Tussen ons en Ismaël
Zoals eerder Amalek stond
Tegenover Israël
Hij, de vorst die straks zal komen
Die zal zijn een Hamaniet
Dus een vijand van de Joden
Zeer waarschijnlijk islamiet
Niet de koning maar een leraar
Zal straks zijn de antichrist
Dat is wat ik bijna louter
Door wat Johannes schreef, wist
D' antichrist die is de duivel
Uit de hemel dan gegooid
Die vervolgens op de aarde
Zich met de naam Christus tooit
Hij stamt niet af van de mensen
Maar er zal een Filistijn
Zichtbaar hier dan gaan regeren
Dus een islamiet wel zijn

Goliath was Davids vijand
En diens naam betekent glans
Die zijn kracht kreeg van de duivel
Straks zien wij hem, weet ik thans
't Laatste wereldrijk zal wezen Blijkt uit 't Woord – het Griekse rijk,
Dus niet dat van de Romeinen,
Wat rijk Alexanders lijkt
In de eeuwen die verstreken
Tijdens 't Oude Testament
Bleef bedekt wat men vandaag dus
Als verborgenheid ook kent
Als Juda geloofd zou hebben
Wist het dat Elia was
Destijds Johannes de Doper
Is wat ik in Gods Woord las
Palestina is verdeeld nu
In twee delen; Israël
Is een deel daarvan geworden
Naast Jordanië evenwel
Geregeerd nog door een koning
Want het is een koninkrijk
Uit dat koningshuis kan komen
Wie het eerste beest straks blijkt
Straks gaat Israëls klok weer lopen
In Daniëls laatste week
Zal Juda zich dan bekeren
Is wat ons uit Gods Woord bleek
In twee helften wordt die jaarweek
Volgens Daniël verdeeld
Twee getuigen stuurt de Heer dan
Heeft Hij ons aan meegedeeld
De Gemeente is hier weg dan
Daarom komen die twee hier
Maar twee staat voor de Gemeente
Heeft wie 't Woord kent in 't vizier

NBC September 2010 pagina 7

Nederlands Bijbelstudie Centrum
Zij zijn Mozes en Elia
Sprekend tot Jeruzalem
In verdrukking leren Joden
Dan verstaan des Herders stem

't Draait vooral om de hogepriester
De vorst genaamd ook van het heer
Het Judaïsme werd verboden
't Gebeurt straks in de toekomst weer

Wij, zo mager van nature
Worden van eten niet vet
Van de weldoorvoede koeien
Zoals werd uiteen gezet
In 't verhaal destijds van Jozef
Zondaars blijven wij altijd
Want de aardse tabernakel
Zijn wij heden nog niet kwijt

Zoals 't gegaan is, zal het ook weer
Straks in Jeruzalem eens gaan
Als op de helft der laatste jaarweek
Een afgod in die stad zal staan
Men was en zal ook weer verplicht zijn
Te buigen voor een gruwelbeeld
De waarheid wordt ter aard geworpen
Is wat de Bijbel niet verheelt

Avondsamenkomst
(Melodie: O Heer, ik weet)

Wat is vervuld in het verleden
Dat wordt vervuld ten laatste pas
Als 'n koning komt als Epifanes
Met wie 't een voorvervulling was
De antichrist zal kracht straks krijgen
Die grote wonderen verricht
Maar zijn macht zal worden gebroken
Door tegen Wie het beest zich richt

Straks wordt er een verbond gesloten
Aan het begin van zeven jaar
't Vredesproces, dat is begonnen
Dat leidt tenslotte daar wel naar
Religie wordt daarna verbonden
En maakt plaats voor afgoderij
't Begint met 'vrede, geen gevaren'
Maar de verwoesting is nabij
Een Joodse tempel is niet nodig
Dat vind je in de Bijbel niet
Er komt een gruwel der verwoesting
Misschien iets voor de islamiet
Een ram zou komen met twee hoornen
Zo'n hoorn is het beeld van een troon
Een geitenbok komt uit het westen
Door een cultuur, geen machtsvertoon
Zoals voor Jozef sterren bogen
Zal het ook gaan met Israël
Maar Antiochus Epifanes
Trok tegen 't volk ten strijde wel

Van de drie eerste wereldrijken
Was Babel steeds weer de hoofdstad
Maar dat werd anders bij het vierde
Dat Babel niet als hoofdstad had
Tien staten zullen één rijk vormen
Nadat de Heer is weergekeerd
Dus na die allerlaatste jaarweek
Voordat de Heer voorgoed regeert
Tien landen in het Midden-Oosten
Zij zullen onderworpen zijn
Aan d' ene heerser die zal komen
Waarschijnlijk is 't een Palestijn
Er zijn in aantocht nieuwe tijden
New Age, daar gaat de wereld heen
Tijd een halve tijd en tijden
Daarna regeert de Heer alleen
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In Babel komt de residentie
Van wie gaat heersen binnenkort
En van de Arabische staten
Zeer zeker dus de vorst ook wordt
Er komen dagen van benauwdheid
Zoals die er niet eerder was
Dan moet men Israël uitvluchten
Daarna komt de verlossing pas
Woensdag 4 augustus 2010
Ochtendsamenkomst
(Melodie: Het is waar)
De Here heeft gezegd:
Een gruwel komt er aan
De gruwel der verwoesting
Centraal zal dan gaan staan
Dus de afgoderij
De Here zelf verwoest
De stad die men, dat zei Hij
Maar snel verlaten moest
't Komt in de helft der week
Ruim drie jaar nog te gaan
Wie er dan op het dak staat
Moet daar maar blijven staan
Men had in feite al
Verdwenen moeten zijn
Maar wie dat niet gedaan heeft
Moet vluchten dan met pijn
Refrein:
Hij keert weer, Hij keer weer
Ja, wij weten zeker onze Heer keert weer
Dan wordt Zijn macht openbaar
Daar verlangen wij zo naar
De Messias, onze Koning, Hij keert weer
Verdrukking maakt benauwd
Je krijgt geen adem meer
Nooit was er een verdrukking
Als straks komt, zegt de Heer

Die noemde haar dus groot
Zoals niet is geweest
In de stad wordt aanbeden
Alleen nog maar het beest
Voor 't Joodse volk zal er
Dan drie en een half jaar
Twaalf honderd zestig dagen
Verdrukking wezen daar
In ’t huidig Israël
Maar voor wie dan gelooft Dat zijn de uitverkoor'nen Is uitredding beloofd
(Refrein)
Verdrukking gaat daarna
De hele wereld door
Dus na de laatste jaarweek
Decennia staan daarvoor
En dan zal Babel zijn
De hoofdstad van de aard
Een islamitisch bolwerk
Daar wordt de macht vergaard
Dan trekken heidenen
Ten strijde en de stad
Jerzuzalem, die wordt dan
Geplunderd, maar weet dat
De Heere keert terug
Op de Olijfberg en
'k Mag weten door genade
Dat ik dan bij Hem ben
(Refrein)
De hele dierentuin
Die wordt niet in één keer
Verdreven, het duurt jaren
Voor 't rijk van onze Heer
Voorgoed gevestigd is
De berg waar Hij verschijnt
Die zal in tweeën splijten
Maar 't is nog niet het eind
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Van d'antichrist, het beest
En van geheel zijn macht
Maar die wordt door de Heer wel
Daarna om zeep gebracht
Er zal heenkomen zijn
De Olijfberg scheurt dan
Er is uitweg naar Petra
Waardoor men vluchten kan
(Refrein)
Avondsamenkomst
(Melodie: Heer, vergeef)
Zon en maan worden verduisterd
Door aardbeving, stof en as
't Teken van de Zoon des mensen
Komt na de verdrukking pas
Sterren vallen uit de hemel
Een synchronisatiepunt
Waarvan je ook al in Joël
't Tweede hoofdstuk lezen kunt
Gog en Magog zullen komen
Na de zeventigste week
Nogmaals na de duizend jaren
Dat is wat ook uit Joël bleek
Na die laatste week komt 't oordeel
Over de heilige stad
Maar er zal ontkoming wezen
Zoals God beloofd ook had
Er zal 'n overblijfsel wezen
Dat weldra naar Petra vlucht
Het roept aan de Naam des Heeren
En het teken in de lucht
Van de Zoon, de Zoon des mensen
Zal verschijnen en geschrei
Zal op heel het land weerklinken
Zei Mattheüs ook erbij

't Volk zal zien Wie 't heeft doorstoken
Zij worden geconfronteerd
Met het feit dat zij eens vloden
De erfgenaam van Wie regeert
Zoon van God en Zoon des mensen
Zichtbaar nog is elke wond
Dan zal Hij niet slechts meer dienen
Zoals voordat Hij opstond
Hij zal engelen uitzenden
Met bazuinen die het Woord
Van de Heer prediken zullen
Zodat heel de kudde 't hoort
Na de zeventigste week is
Niet heel Israël bekeerd
Van Juda gaat naar tien stammen
't Woord, is wat de Schrift ons leert
Deze tijd is als toen David
Al tot koning verklaard was
Maar de facto niet regeerde
Dat kwam jaren later pas
Zo is 't nu met onze Heiland
De gezalfde tot Koning is
Nog niet zichtbaar op de aarde
Straks wel zeker en gewis
Israël dat wordt vergaderd
Het komt overal vandaan
Want de vijgeboom zal leven
Blaad'ren komen er weer aan
Maar vandaag is Juda dood nog
Omdat het Geest nog ontbeert
Maar de vijgeboom zal bloeien
Als het volk haar Heer begeert
Als de bloei begint dan is ook
Zeker zomer ook nabij
Die duurt meer dan duizend jaren
Maar dus voor die tijd komt Hij
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Van de Jongste Dag weet niemand
Maar wie deze dingen ziet
Zijn geslacht zal niet voorbijgaan
Noachs tijd ligt in 't verschiet

Donderdag 5 augustus 2010
Ochtendsamenkomst
(Melodie: Welk een vriend)
Volk'ren worden straks geoordeeld
Voor de troon van heerlijkheid
Waar Hij die, dat zegt Matthëus,
Schapen van de bokken scheidt
Dagen van Laodicea
Worden door ons meegemaakt
't Christendom is lauw geworden
Waardoor 't Woord hen niet echt raakt
Openbaring 6, daar zien wij
De zes zegels van een boek
't Plan van God is daar beschreven
Voor wie Zijn programma zoekt
't Zesde zegel werd geopend
Wat aardbeving openbaart
Einde van de laatste jaarweek
Zonder 't lichaam nog op aard'
Ruiter op een wit paard zie je
In Johannes' profetie
Een van de twee dieren zegt dan
Onder 't zegel: Kom en zie
't Is de tijd van valse vrede
De verwoesting komt daarna
Dat blijkt ook als ik Matthëus
vierentwintig weer opsla
't Zwarte paard dat brengt de honger
En een vaal paard staat voor dood
In de zeventigste week nog
Want verdrukking is dan groot

En onder het vijfde zegel
Zien we onder het altaar
Zij die God nog konden dienen
In de laatste ruim drie jaar
In de drieëndertig jaren
Na de zeventigste week
Zullen velen gedood worden
Die geloven, want dat bleek
Dus ook uit de Openbaring
Zij zijn in het dodenrijk
Nee, daar is niet de gemeente
Die ten hemel vaart gelijk
Kom je bij het zesde zegel
Bij de vijgeboom onrijp
Die wat vruchten ook nog afwerpt
Is wat ik daar uit begrijp
Koningen der aarde zullen
Zich verbergen in die tijd
Voor het Lam dat dan zal heersen
Op Zijn troon in eeuwigheid
't Koningsvolk kan Juda wezen
Nog over de aard' verspreid
En 't oordeel zal daar beginnen
Toorn van God komt in die tijd
Rampen voor de hele wereld
Komen pas nadat de Heer
Door de 144 duizend
't Woord laat brengen nog een keer
De stam Dan wordt niet genoemd in
Openbaring zeven want
Die moet dan wel blijven passen
Op de huisdieren in ’t land
't Was de eerste die ging zwerven
Die op reis ging, recht ook sprak
En daarvoor de zeven zeeën,
Naar wij weten, overstak
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'n Schare door niemand te tellen
Wordt behouden zegt Gods woord
Die van d’'honderdvierenveertig duizend
De boodschap hebben gehoord
Niemand heeft recht op die schare
Dan Degene op de troon
Aan Wie zij ook eer dan brengen
Koning, de verrezen Zoon
Avondsamenkomst
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Een rietstok, zei Johannes,
Dus een tak werd hem gegeven
En dat is het symbool, die roede
Van het nieuwe leven
Daarmee moest hij gaan meten
Tempel Gods en het altaar
En dat is de Gemeente, dat
Is voor ons zonneklaar
Het voorhof, zei de engel
Moest niet mee worden gemeten
En dat slaat op Jeruzalem
Is wat wij door Lucas weten
De tijden van de heidenen
Die zijn nog niet voorbij
Dat komt pas als de troon er staat
Van David, weten wij
Refrein:
De wederkomst des Heeren
Is veel meer dan één dag
't Zijn veel gebeurtenissen
Waarvan je weten mag
De Heere zet dan alles op een rij
En het opgenomen Lichaam is daarbij
Het meten van de tempel
Is opname der Gemeente
't Lijkt meten van onroerend goed
Van omvang van gesteente

De heidenen vertreden, lezen wij
De Heil'ge stad
In de tweede helft der jaarweek
Die Daniël voorzegd dus had
De twee getuigen zullen
In die tijd ook profeteren
Het Evangelie brengen
Zeg maar evangeliseren
Elia is één van de twee
Maar ook Mozes wordt verwacht
Die verandering van water
In bloed heeft teweeg gebracht
(Refrein)
Er zal altijd op aarde
'n Gelovig restant resteren
Als de Gemeente weg is
Moet een tweetal profeteren
Maar na de eerste helft der week
Van 'vrede, geen gevaar'
Vindt men dood in Jeruzalem
Helaas 't getuigenpaar
Na drieënhalf jaar wordt
De religie er verboden
Maar drie en een halve dag nadat
't Leven is ontvloden
Dan komen zij, zo lazen wij,
Samen tot leven weer
En zij worden gevoegd bij
De Gemeente van de Heer
(Refrein)
Het Koninkrijk van Christus
Blijft nog veertig jaar verborgen
Na d'opname; voor openbaring
zal Hij dan pas zorgen
Voordat het zover zijn zal
Roepen mensen de Heer aan
Maar 't is wel nodig dat zij
Het land uit vluchten gaan
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De zwangere vrouw Israël
Moest de Gemeente baren
Anders is Openbaring twaalf
Vers twee niet te verklaren
De Heer zal Zich bedienen
Van de mannelijke Zoon
Om met Hem te regeren als hier
Gevestigd is Zijn troon
(Refrein)
Vrijdag 5 augustus 2010
Ochtendsamenkomst
(Declamatie)
Op de mannelijke zoon richt
Zich de woede van de draak
Maar die zoon, dus de Gemeente,
Ach wij hoorden het zo vaak,
Die zal weggerukt straks worden
En de vrouw die de zoon baart
Vlucht daarna in de woestijn dat
Is wat Johannes verklaart
Christus komt op de Olijfberg
Na de laatste zeven jaar
Van de zeven jaarweken
Zijn macht wordt dan openbaar
Aan 't gelovig overblijfsel
Maakt de Heer Zich bekend
Aan 't restant van Israël dus
Dat in Hem Jezus herkent
Drieëndertig jaren volgen
Veertig jaar wordt het getal
Waarin de vrouw nog onrein is
Geen tempel er wezen zal
't Is de tijd van de verdrukking
Die de wereld teistert dan
't Koninkrijk wordt dan gevestigd
Daar zijn parallellen van

In de Schrift; de zeven jaren
Voor Juda gereserveerd
Daarna pas de and're stammen
Waarover de Koning regeert
Wijziging van de kalender
Bij ingang van 't nieuw verbond
Dat maakt een correctie nodig
Een half jaar verschil ontstond
Als Jozef zal de Heer zorgen
Voor Manna in de woestijn
In de tweede helft der jaarweek
Die de laatste dan zal zijn
Van de zeventig jaarweken
Ons door Daniël voorzegd
Schrift met Schrift te vergelijken
Zo wordt 't Woord Gods uitgelegd
Kijk bijvoorbeeld maar naar Thomas
Die eerst ongelovig was
Tot het eind van zeven dagen
Daarna geloofde hij 't pas
Dat de Heer was opgestaan en
Zo zal 't ook met Juda gaan
Aan het eind van zeven jaren
Roepen zij de Heere aan
De zoon zorgt straks voor de moeder
Voor Juda in de woestijn
De Gemeente zal als 't ware
Voor haar als Johannes zijn
Christus zal met de Gemeente
Tegen de draak voeren strijd
In de hemel, maar die raakt daar
Met zijn eng'len zijn plaats kwijt
De opname der Gemeente
Brengt de satan tot zijn val
Uit de hemel, omdat hij dan
Ter aarde geworpen worden zal
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Overwinning is aan Christus
Met Diens zaligheid en macht
Over Satan de verklager
Die ons verklaagde dag en nacht
Satan heeft met grote woede
In die tijd maar kleine tijd
Om op aarde nog te strijden
Voor duizend jaar gebondenheid
Het gelovig overblijfsel
Van het Joodse volk dat wordt
Door de draak dan fel bestreden
Wetend dat zijn tijd is kort
Israël krijgt hulp van Christus
Die heeft daarvoor personeel
Misschien moet je manna strooien
't Volk valt voeding dan ten deel
Met het Woord zal 't vooral wezen
In de rots in de woestijn
Dat zeker van hoger hand dan
Ook beschermd zeker zal zijn
Ook nog na de laatste jaarweek
Komen Israëlieten aan
In Petra om dan vandaar naar
Hun land Kanaän te gaan
Slotsamenkomst
(Niet gezongen.
Mogelijke melodie: Aan de voeten)
Niet één beest zal er verschijnen
Straks voor de tegenpartij
Want twee zullen er dan komen
Zegt het Woord, dus weten wij
Satan en een aardse leraar
Vormen samen straks één span
Daar spreekt het boek Openbaring
Steeds weer overtuigend van

Heiligmaking, daarom gaat het
Voor wie in de Heer gelooft
Want Hij heeft voor onze wandel
Kleding, dat is loon beloofd
Wie ontslapen zijn in Christus
Hebben aan d' opname deel
Want allen in de Gemeente
Vormen samen één geheel
Wie gelooft, leeft in de hemel
Dus wanneer hij overlijdt
Hoeft hij daarheen niet te gaan meer
Maar zal wel te Zijner tijd
Ook lichamelijk verrijzen
Voordat Christus wederkeert
Voorgaan aan wie dan nog leven
Zich tot Hem hebben gekeerd
Opgenomen dor de wolken
Worden hemelburgers, maar
't Geldt niet louter voor wie leven
Ook ontslapenen zijn daar
Wij zullen Hem tegemoet gaan
Keren met Hem daarna weer
Als ons lichaam is veranderd
Zoals 't ging met onze Heer
Openbaar zullen wij worden
Delend in Zijn heerlijkheid
Want de wederkomst van Christus
Is met ons te Zijner tijd
Hij komt met een grote schare
Na de zeventigste week
De Gemeente is dan bij Hem
Is wat ons uit Gods woord bleek
Laat ons waakzaam zijn en nuchter
Slapen doe je in de nacht
Maar wij zijn uit duisternis al
Door de Heer in 't Licht gebracht
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Niet gesteld zijn wij tot toorn maar
Tot krijgen van zaligheid
Wij verwachten loon, de kronen
Leven tot in eeuwigheid
Of wij waken dan wel slapen
De Gemeente, die blijft één
En als die wordt opgenomen
Gaat een ieder mee daarheen
Die daarbij hoort, die gelooft dus
Van de toorn zijn wij verlost
Die nog komt over de wereld
Velen dan het leven kost
Toevergadering tot Christus
Die ons is geprofeteerd
Is nog niet de dag des Heeren
Die komt pas, is ons geleerd
Na de allerlaatste jaarweek
Als door Daniël voorzegd
Dat is de grote verdrukking
Heel d' aard komt daarin terecht
De zoon des verderfs zal komen
De mens der wetteloosheid
Satan, ter aarde geworpen
't Brengt een einde aan de strijd
In de hemel, die nog woedt nu
D' antichrist representeert
Hier de satan en zal heersen
Door de slang geïnspireerd

De mens van de wetteloosheid
Is op aard niet openbaar
Zolang de Gemeente hier is
Daar verwijst Paulus ook naar
Nu des Heeren werk hier voortduurt
Via de Gemeente kan
Satan zich niet openbaren
Na de opname, pas dan
Liefde voor Waarheid maakt zalig
Maar de wereld wil die niet
Daarom zendt God kracht der dwaling
Waarin je de toorn Gods ziet
Wij, bestemden voor de hemel
Verkoren tot zaligheid
Zouden in de wandel dienen
Hem, tot loon en heerlijkheid
Onze koninklijke roeping
Zijn wij ons bewust daarvan?
Zeggen wij: wat wilt U Heere
Dat 'k doe en door U ook kan?
En wij eten van Zijn altaar
Hij zet ons Zijn tafel voor
Avondmaal is daarvan teken
Leer van 't Woord en leef daarvoor

Nu verborgen voor de wereld
In de toekomst openbaar
Is de duivel, waarschuwt Paulus
Draag je wapenrusting maar
Een vrouw zal het beest besturen
Nu nog der verborgenheid
Dat wordt zichtbaar in de toekomst
Als de ongerechtigheid
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Slotlied
(Melodie: Hoelang zoek je nu al?)
Deze week weer voorbij
Maar daarin mochten wij
Inzicht scherpen in wat komen gaat
Wederkomst van de Heer
Niet één dag, maar veel meer
Wat de wereld te wachten dan staat
Refrein:
Wij aanbidden de Koning, zolang al verwacht
Hem aan Wie is gegeven reeds alle macht
Na de laatste jaarweek, breekt Zijn luister zich baan
Dan zal Hij de verklager verslaan
Vrede zal duizend jaar
Op aard heersen, maar daar
Gaat verdrukking en strijd aan vooraf
Juda draagt 't eerst die pijn
Maar er zal 'n uitweg zijn
Naar de bergen, naar Petra voorwaar
Refrein:
De vrouw uit wie voortkwam de manlijke zoon
Die bij de draak opwekt diens toorn en zijn hoon
Zij, het volk Israël moet herkennen dan wel
De doorstokene op Davids troon
Was dit jouw eerste keer
Die week die nu alweer
Dus voorbij is, een week rond Gods Woord
Maar boog jij daar al voor
En gaf jij al gehoor
Aan Zijn stem, zodat jij bij Hem hoort
Refrein:
Als eenmaal de Gemeente naar huis wordt gehaald
Ga je mee dan op reis, die al is betaald
Je vindt nergens de rust voor je zoekende ziel
Als je zonder de Herder nog dwaalt
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Voor de zoveelste keer
Waren wij nu alweer
Rond het Woord van de Heer bij elkaar
Hoe vaak doen wij dat nog
Wanneer Heer haalt U thuis
Uw Gemeente, 'k verlang er zo naar
Refrein:
Hoe vaak nog, hoe lang nog, Messias, wanneer
Aanschouwen wij U als de Koning en Heer
Ik zie zo naar U uit, er zijn twee dagen om
'k Vraag eerbiedig: hoe lang nog, o Heer?

COLOFON
Teksten: Johan Th. Bos, vrij naar Ab Klein Haneveld.
Begeleiding: Ad M. de Weger.
© 2010 NBC / Gospel Productions. Alles in deze uitgave mag worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding.

NBC-Studiereis naar Brittannië
Waar was de Heere Jezus tussen Zijn twaalfde en dertigste levensjaar? Hoewel de Bijbel ons geen direct antwoord geeft op deze vraag, impliceert deze
wel degelijk, dat Hij lange tijd buitenslands reisde en predikte, en daar ook
werd geëerd. In vele overleveringen worden landen genoemd waar Hij zou hebben verbleven, maar nergens zijn die tradities zo sterk als in het zuiden van
Engeland. Wie er voor het eerst van hoort, haalt zijn schouders op, maar wie
er zich in verdiept, wordt - buiten de mondelinge overleveringen - geconfronteerd met tientallen specifieke locaties en zichtbare herinneringen aan de vroege vestiging van het Christendom in dit oude Brittannië. Niet voor niets heeft
de R.K. kerk altijd bevestigd, dat Brittannië het eerste land was, dat officieel
het Christelijk geloof aanvaardde, door de prediking van de apostelen.
In september 1996 organiseerde het NBC een indrukwekkende groepsreis
naar een deel van deze historische plaatsen. En misschien is het u ontgaan,
maar van 15 t/m 24 oktober a.s. hopen wij dit - op veler verzoek - nog eens te
doen. Een en ander werd bekendgemaakt op de Contactdag van 12 september 2009, met als resultaat dat de reis twee dagen later al was volgeboekt,
en wij geen reden hadden tot verdere publikatie. De belangstelling was echter dermate groot, dat wij een herhaling in 2011 overwegen. Belangstelling?
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 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; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2,
Zoonschap en Erfrecht
APELDOORN zondag 26 sep,
19 dec; 10:30 uur, "Kindervreugd"
P. Saenredamstr. 15
BEVERWIJK zondag 10 okt, 5 dec,
27 feb, 22 mei, 17 jul;
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 3/31 okt, 28
nov, 23 jan, 20 feb, 20 mrt, 17 apr,
15 mei, 12 jun, 10 jul; 10:00 uur;
"Oranje-Kapel",
Grote Dijlakker 41;
De tweede brief aan Thessalonica
DRACHTEN donderdag 7 okt, 4/18
nov, 2/16 dec, 27 jan, 10/24 feb,
10/24 mrt, 7/21 apr, 5/19 mei;
20:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31; Het boek 2Samuel
DRACHTEN zondag 13 mrt, 6 nov;
10:00 uur, Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EMMEN maandag 4 okt, 1/15/29
nov, 13 dec, 24 jan, 7/21 feb, 7/21
mrt, 4/18 apr, 2/16 mei; 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21,
Het boek Handelingen
't LOO (Oldebroek) zaterdag 2 okt,
20 nov, 15 jan, 12 mrt, 7 mei;
10:00 to 16:00 uur;
Beltgravenzaal,
Landgoed 't Loo, Looweg 47
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
Onderwerp voor 2 oktober:
"Buiten de legerplaats"

's HERTOGENBOSCH woensdag 29 sep,
13/27 okt, 10/24 nov, 8 dec, 19 jan, 2/16
feb, 2/16/30 mrt, 13/27 apr; 20:00 uur;
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20.
De wederkomst van Christus
LEERDAM zondag 19 sep, 14 nov,
12 dec, 6 feb, 6 mrt, 3 apr, 1/29
mei, 26 jun; 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,
De 2de brief aan Korinthe
LINSCHOTEN maandag 27 sep,
11/25 okt, 8/22 nov, 6 dec, 17/31
jan, 14/28 feb, 14/28 mrt, 11 apr,
9/23 mei; 20:00 uur; "Bij de tol",
Nieuwe Zandweg 12,
Het Evangelie van Markus
NIEUWEGEIN woensdag 6 okt,
3/17 nov, 1/15 dec, 26 jan, 9/23 feb,
9/23 mrt, 6/20 apr, 4/18 mei; 20:00
uur; "De Bron", Buizerdlaan 1,
Koningschap & Eerstgeboorterecht
OLDEBROEK dinsdag 28 sep, 12/26
okt, 9/23 nov, 7 dec, 18 jan, 1/15
feb, 1/15/29 mrt, 12/26 apr, 10/24
mei; 20:00 uur; Stationsweg 43,
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 19 sep, 3/31
okt, 14/28 nov, 12 dec, 23 jan, 6/20
feb, 6/20 mrt, 3/17 apr, 1/15 mei;
17:30 uur; L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
OUD-BEIJERLAND zondag 7 nov,
16 jan, 10 apr, 8 mei; 10:00 uur;
Boezemsingel 9
URK dinsdag 5 okt, 2/16/30 nov,
14 dec, 25 jan, 8/22 feb, 8/22 mrt,
5/19 apr, 3/17 mei; 20:00 uur;
't Jeugd, Richel 4,
De 1e brief aan Korinthe
URK zondag 21 nov; 10:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2
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Buiten de legerplaats
(Onderwerp contactdag 2 oktober)

Hoewel Christendom van allerlei signatuur zich de eeuwen door op allerlei wijze heeft gericht op de verbetering van de wereld in het algemeen en
de individuele mens in het bijzonder,
roept de Bijbel ons op tot Christus uit
te gaan buiten de legerplaats. Heb.13:13
Maar wat is de legerplaats? En waar
zouden wij uitgaan? Belangrijker is,
dat wij tot Hèm zouden gaan. En Hij
is buiten de legerplaats. De Bijbel stelt
in het volgende vers deze legerplaats
tegenover "de toekomende stad". En
daarmee tegenover de nieuwe schepping, waarvan Christus de Eersteling
is! De legerplaats is dan de aanduiding van de gehele oude schepping, die
beheerst wordt door "de vader der leugen", door wet en door religie. Gelovigen horen daarin niet thuis. Zij zouden worden onderwezen in de waarheid, die hen zou vrijmaken! "Want de
wet is door Mozes gegeven, de genade
en de waarheid is door Jezus Christus geworden." Joh.1:17
De term legerplaats is blijkbaar ontleend aan de geschiedenis van Israël
in de woestijn, waarin de Israëlieten
werden opgeroepen om - op illustratieve wijze - buiten de legerplaats te komen tot de Heer! Ex.33:7
Het Evangelie is de oproep om deze
duistere wereld de rug toe te keren en
te gaan tot Hem, Die de Eerstgeborene is van een nieuwe schepping.

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
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl
Giften en betalingen
Rabobank 30 87 47 046
ten name van
N.B.C. Almere
IBAN: NL88RABO0308747046
BIC/SWIFT: RABONL2U
Giften voor de tentevangelisatie
Rabobank 10 35 81 006
ten name van
N.B.C. Evangelisatie, Almere
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