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Jezus van Nazareth
Tijdens Zijn aardse leven als Jezus van Nazareth, geboren te Bethlehem, was
de Heer nog niet de opgestane en door God tot Zoon gestelde Christus. Wel
de Zoon des Mensen, de hoogste van het menselijke ras en bovendien rechthebbende op de troon van David. Daarover - en wat er zoal verband mee houdt
- ging de jaarlijkse conferentie van het NBC in 2011, van 30 juli tot en met 6
augustus opnieuw gehouden in Wuppertal.
Een essentieel aspect van de tweemaal daags door Ab Klein Haneveld gegeven studies was de periode van ongeveer achttien jaar, die vooraf ging aan
zijn openbare optreden gedurende de laatste drie aan zijn kruisiging voorafgaande jaren. Daarover vermeldt de Bijbel in feite niets. Toch kan worden
aangenomen dat Hij Zich, ook na Zijn in het Nieuwe Testament beschreven
discussie met de Schriftgeleerden als tiener, bezig hield met intensief onderzoek van Gods Woord en prediking buiten Juda. Uit de profane geschiedenis
werd duidelijk dat de Heer onder meer in Brittannië is geweest, waar Zijn
oom Jozef van Arimathea tinmijnen had. Onder degenen die Hem gedurende de laatste drie jaar van Zijn aardse leven gadesloegen, waren er dan ook
die lieten blijken hem lange tijd in eigen land te hebben gemist.
Inmiddels traditiegetrouw werden de dagelijkse bijbelstudies weer door Johan Th. Bos samengevat in een lied of declamatie, met adequate orgelbegeleiding van Ad M. de Weger. Van de vele coupletten die Johan schreef, bracht
hij maar een beperkt deel ten gehore. Ter wille van de volledigheid staan in
deze brochure ook alle andere strofen.
Opnieuw hopen wij dat de inhoud van de min of meer poëtische verslaglegging informatief en tot zegen zal zijn van zowel de conferentiegangers als
degenen die er niet waren. En voor de eerst genoemden mogelijk ook een soort
souvenir, ter herinnering aan een leerzame en tot veel nadenken en (zelf)
studie motiverende week. Overigens zijn er ook weer integrale opnamen van
alle samenkomsten op CD verkrijgbaar.
De samenstellers.
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Zaterdagavond 30 juli 2011
(Melodie: Welk een Vriend)
Lang beloofde blijde boodschap
Werd pas openlijk gepreekt
Onder 't nieuw verbond, wij zien dus
Dat vrijmoedig daarvan spreekt
Petrus, want hij kreeg de sleutels
Van wat pas in werking trad
Na de opstanding van Christus
Toen God Hem verhoogd dus had
Nee, Hij was niet zomaar Iemand
Deze Jezus, want Hij was
Wie altijd was aangekondigd
Naar men in de Schriften las
David heeft ervan geweten
Hij verwekte naar het vlees
De Messias, dat is wat ik
In de preek van Petrus lees
Op de aarde zal Hij erven,
Als Hij weerkomt, Davids troon
't Is wat David profeteerde
Hij is Gods en Davids Zoon
Maar nu is tot stand gekomen
't Nieuwe leven, 't Nieuw Verbond
Door de Geest waarvan verwijzing
In 't profetisch Woord steeds stond
God deed in vervlogen tijden
Zijn beloften en vervuld
Zijn die nu in het verrijzen
Van de Christus, dat onthult:
't Nieuw Verbond is aangebroken
En Pilatus heeft gezegd
't Waren profetische woorden
Over Hem die had 't erfrecht
Erfrecht is aan Hem gegeven
Die de hoogste van ons ras
Van de mens'lijke familie
Daarom Zoon des mensen was

Hij de Erfgenaam van Adam
Die uit dood is opgestaan
Is verschenen en verdwenen
Maar Zijn komst komt er nog aan
Hier is niet ons domicilie
Sinds wij kwamen tot de Heer
't Leven is met Hem verborgen
Dat wij kregen, maar een keer
Zullen wij met Hem verschijnen
Die de mensheid gelost heeft
Als de Goël, Eerst'geboorne
Hem door wie gelooft nu leeft
'Jezus, Gij de Zoon van David'
Was het Joods getuigenis
Dat geeft aan dat op de troon van
David Hij Rechthebber is
Hij zal over heel de aarde
Vestigen Zijn koninkrijk
Ware Adam, Ware Abram
't Geeft van Gods vervulling blijk
Heel Zijn loopbaan stond in 't teken
Van wat Hij zou zijn eenmaal
Dat is ook 't doel van ons leven
Want ook wij zijn helemaal
Koningskinderen geworden
En bestemd voor erfenis
Dat is zien wat nog gaat komen
Als de Heer gekomen is
Zondagmorgen 31 juli 2011
(Melodie: Heer, vergeef)
Zoon des Mensen is de titel
Van de Heer, toen Hij op aard
Wandelde, slechts om te dienen
Straks wordt Hij geopenbaard
Als de Heerser, maar als Losser
Was Hij dienaar en Hij was
Spaarzaam met 't Zich laten noemen
Christus; dat kwam later pas
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Wie Hem zagen na 't verrijzen
Hebben daarvan ook getuigd
Zij zagen de Opgestane
Voor Wie heel de schepping buigt
Onze Heiland werd vernederd
Tot de kruisdood, maar Hij is
Eens verhoogd en Geest des levens
Kwam na Zijn verrijzenis
Hij ontving het nieuwe leven
Leven onder 't Nieuw Verbond
Wie gelooft, ontving Zijn Geest ook
't Leven waarin Hij opstond
Onze Heer, Hij was de Eerste
Op Wie (de) Geest werd uitgestort
Iedereen zal daarin delen
Die met Hem één plant ook wordt
Alle engelen zijn zonen
Van God, is wat Zijn Woord zegt
Een maar is de Allerhoogste
Wordt daarin ook uitgelegd
´t Nieuw Verbond is aangebroken
Met één Hoofd, één Middelaar
Alle macht Hem nu gegeven
Had Hij niet als Mens, dienaar
Als de duizend jaar beginnen
Heerst hier Gods rechtvaardigheid
Er zullen weer mensen komen
Die Hem mijden, na die tijd
Wie de waarheid wil erkennen
Die ontvangt de Heil'ge Geest
Zoals Christus als de Eerste
Die de Mens eerst is geweest
Voor de tweeling werd geboren
Jakob en zijn broer Ezau
Was bekend dat alleen Jakob
De belofte dragen zou
Maar het erven moest nog komen
Het heeft jaren nog geduurd

Voordat alles was geregeld
Zoals God het had bestuurd
Onderweg was de Heer Jezus
Naar verhoging, het gaf strijd
Hier heel Zijn loopbaan te lopen
Die naar 't Zoonschap heeft geleid
Aan Jezus, de Nazarener
Werd de Geest gegeven, Hij
Geeft die door aan wie geloven
Aan Zijn kudde, jou en mij
Na al wat eraan vooraf ging
Kwam het eerste Pinksterfeest
Waar men zag wat er gebeurd was
De uitstorting van de Geest
Die al vijftig dagen eerder
Zich aan Hem voltrokken had
Die verrees, dat was met Pasen
Maar verborgen nog bleef dat
De geboorte van 't Kind Jezus
Was niet de verandering
Die er komen zou, waarbij dus
't Nieuw Verbond voorgoed inging
De vervulling der belofte
Kreeg gestalte in de Zoon
Naar het vlees nazaat van David
Maar verrezen tot Gods troon
Christus oefent nu Zijn macht uit
Voor de vorming tot Zijn eer
Van een volk, maar 't koninkrijk komt
Bij de komst van onze Heer
Dan zal iedereen Zijn macht zien
In de hemel en op aard
Alle macht aan Hem gegeven
Die wordt dan geopenbaard
Avondsamenkomst
(Voorgedragen)
Christus geeft het eeuwig leven
En de gave van de Geest
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Aan degenen die geloven
't Is geprofeteerd geweest
Door de eeuwen; voor een ieder
Jood en heiden, wie maar buigt
Voor de waarheid, is die zegen
Dat is waarvan 't Woord getuigt
Heel de stroom van levend water
Die komt niet van jou en mij
Uit Zijn binnenste zal 't komen
Wie kan 't anders zijn dan Hij
Aan ons is niet de belofte
Te ontvangen Heil'ge Geest
Want die is in ons gekomen
Als wij bij Hem zijn geweest
Niet alles bleef bij het oude
Nieuwe schepping is er nu
Waarvan Christus Eersteling was
En als u gelooft bent u
Ook een van de eerstelingen
Die van Hem nieuw leven kreeg
Bij de opstanding van Christus
Bracht de Geest Gods dat teweeg
Joden leefden in 't verwachten
Dat zou komen een profeet
Zoals Mozes; Jeremia
Zou nog doen wat hij niet deed
Koninkrijken zou hij breken
En ook bouwen, maar toen kwam
De Messias, Joden wachten
Zagen niet wie kwam als Lam
God Die Zich geopenbaard heeft
In de Christus heeft beloofd
In de waarheid hem te leiden
Die in die waarheid gelooft
God laat zien wat Hij gedaan heeft
En de rest ook van Zijn plan
Aan wie Christus wil aanvaarden
Want die wordt een deel daarvan

Bethlehem, vandaar kwam David
En Jezus' geboortehuis
Stond daar, maar Hij zal als Christus
Komen uit Zijn hemels thuis
Hij komt dan met Zijn Gemeente
Uit Galilea, min of meer
Want zij zijn de Galileërs
Die behoren bij de Heer
Het gaat om Gods openbaring
Aan ons, niet om ons gevoel
Zijn woorden, Zijn Geest en leven
En het erven is ons doel
Weldaden van David blijven
En ook die van Salomo
Wiens rijk was de voorafschaduw
Van 's Heeren rijk en dat komt zó
Met nadruk blijft 't Woord vermelden
Het herstel van Davids troon
Pretendent die daarop recht heeft
Is Hij Die nu leeft: de Zoon
Onze Heere Jezus Christus
Kroonprins van het rijk is Hij
Koning wilde men Hem maken
Maar Hij eist op Zijn tijd, weten wij
Maandagmorgen 1 augustus 2011
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
De Zoon van Abraham
Die zou ook Zoon van David heten
Vervulling van beloften is dat
Zoals wij nu weten
En Zijn geslachtsregister
Geeft dat in Matthéüs aan
Daar zie je de Mens Jezus
En Hij Die is opgestaan
De Bijbel is geen sprookjesboek
Maar 't boek vol van historie
Gods plan en Zijn beloften
Monden uit in de victorie
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Van de verrezen Christus
Die de Zoon van Adam was
Maar Zoon Gods is geworden
Na Zijn opstanding pas
Refrein:
Hij is als Kind gekomen
De Man van Nazareth
Maar opgewekt als Heere
En op de troon gezet
Hij Die als Zoon van David heersen zal
Als verborgen Koning kennen wij Hem al
't Geslachtsregister in Matthéüs
Is dat niet in wezen
Je kunt er als je persé wilt
Hiaten ook in lezen
De lijn van erfopvolging
Is vooral wat daarin staat
Zodat je zien kunt dat de troon
Van David naar Hem gaat
De Christus was de Erfgenaam
Van Jezus, die geboren
Als Jood bij uitstek was, hebt u
Zojuist weer kunnen horen
De Heere Jezus heeft gewoond
Als kind in Nazareth
Hij leefde onder 't Oud Verbond
En dus onder de wet
(Refrein)
Wie uit de dood is opgestaan
Is niet de Mens gebleven
Die naar Adam was, want Hij
Stond op in 't nieuwe leven
Een Ander dus, dat zegt 't Woord
En niet meer onder de wet
Die onder een heel Nieuw Verbond
Opzij toen is gezet
Een beetje prematuur werd uit
Maria Hij geboren

Probleem voor Jozef leek het hij
Dacht niet meer bij haar te horen
Jehova is verschenen in
Een droom aan hem en zei:
'Verlaat haar niet, wat zij ontvangt
Komt van de Geest van Mij'
(Refrein)
Onzienlijk is de Godheid, maar
De afdruk van Zijn wezen
Die mogen wij in Christus
Jezus zien, dat is te lezen
In 't Woord van God, de Heere
Jezus week toch nogal af
Van ieder aan wie hier op aard
Een man het leven gaf
God Zelf brengt voort; de schepping
Kan geen leven genereren
Maria heeft een Kind gebaard
Dat alles nog moest leren
Als Mens werd Hij geboren
Na Maria's barenspijn
En Jezus, Jozua zou
Naar Jehova Zijn naam zijn
(Refrein)
De Hogepriester in het
Nieuw Verbond is Hij al heden
Als Koning zal Hij in de toekomst
Voor het voetlicht treden
Hij is voor alle mensen eens
Gestorven, maar maakt rein
De voeten van de Zijnen, die
Deel van Zijn volk zijn
De wording van de Heere Jezus
Spreekt ook van wat zou komen
Wedergeboorte van de Christus
Die nu heeft ingenomen
Zijn troon al in de hemel
Waar Hij heerst in heerlijkheid
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De Koning Die zal komen
Als beloofd te Zijner tijd
Maandagavond 1 augustus 2011
(Voorgedragen)
Naar klassieke maatstaf was Hij
Niet maar iemand doodgewoon
Hij was Erfgenaam van David
In Nazareth metterwoon
Van Zijn recht leek men te weten
Er zou zijn een pretendent
Altijd voor de troon van David
Wist wie Gods Woord heeft gekend
Herodes, koning der Joden
En van komaf Edomiet
Zag de wijzen tot zich komen
Buitenlanders in 't gebied
Waar een Koning was geboren
En dus niet een timmerman
Had een ster hen laten weten
Daardoor wisten zij ervan
In paniek raakte Herodes
Riep bij zich het Sanhedrin
Hij zag blijkbaar de ernst toch wel
Van die wijze tijding in
En de wijzen, zij aanbaden
Het Kind Jezus en een schat
Werd door hen aan Hem gegeven
En Zijn kapitaal werd dat
Uit de rijkjes van de Parten
Kwamen die wijzen daarheen
Ook uit het geslacht van David
Dat rijk viel later uiteen
Maar die Magoi registreerden
Heel de koninklijke lijn
Van Davidische geslachten
Zagen: er moest 'n koningskind zijn
''t Wordt een politieke crisis'
Dacht Herodes. Er bestaat

Daarover correspondentie
Hij zag de ernst, vandaar zijn haat
Jozef vluchtte naar Egypte
Moet geweest zijn daar bekend
In de allerhoogste kringen
Vandaar staat er een monument
Als kind moest de Heer al vluchten
Want in Hem werd veel herkend
Wat naar David heeft verwezen
Maar wie niet de Schriften kent
Kan veel feiten ook niet duiden
Zo is 't destijds ook gegaan
Hun ogen bleven gesloten
Voor wat daarin heeft gestaan
'Zone Davids,' zeiden blinden
Want zij wisten wie Hij was:
De Heer Jezus; en zij konden
Zien na de ontmoeting pas
Met Hem, zij vroegen ontferming
Men ziet wat voor ogen is
Paulus werd dus tweemaal ziende
Dat werd zijn getuigenis
Christus is voor u geschilderd
In de Schrift geïllustreerd
Hij is Die leven zal geven
't Is de Bijbel die ons leert
Door beelden, typen en plaatsen
Die iets zeggen - 't is gelaagd Waar je dan doorheen leert kijken
Als je het met dat Woord waagt
Onze Heer is arm geworden
Hij gaf alles in geloof
Maar Hij maakte blinden ziende
Gaf gehoor aan wie was doof
Wil je niet zien wat Hij laat zien
Gaat de hele Bijbel dicht
't Woord van Wie ieder wil vullen
Mis je licht en dus het zicht
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De Geest leidt in heel de Waarheid
Als jij je niet leiden laat
En het werk van God in feite
In je leven wederstaat
Ga je toch die Waarheid missen
Zicht op Wie de Christus is
Die Zich openbaart in 't Woord dus
Zorg dat je daar niets van mist
Dinsdagmorgen 2 augustus 2011
(Melodie: O, Heer, ik weet)
De Heer was Koning van de Joden
Maar niet alleen dat, Hij is meer
Waar Davids troon niet actueel was
Is er verwijzing keer op keer
Naar de positie van de Heiland
Matthéüs twaalf daar lees je dat
Hij predikte wat door profeten
God eertijds steeds gezegd ook had
't Gaat niet om ons: dat is de boodschap
't Gaat om de Heer, om Hem alleen
De Christus die altijd voorzegd was
Door Woord van God, door eeuwen heen
Pas toen Hij opstond uit de doden
Mocht Petrus prediken had Hij
Als de Messias was verrezen
Met Hem zijn eerstelingen wij
Voordat op Pinksterdag de boodschap
Door Petrus in Jeruzalem
Gesproken werd, het Evangelie
Was dat verboden steeds door Hem
Daar de Heer Jezus toen nog Knecht was
Daarmee nog in vernedering
Hij stond toen nog niet op Zijn strepen
Totdat het Nieuw Verbond inging
En ook vandaag, in onze dagen
Manifesteert de Heer Zich niet
Want Hij verbergt Zich voor de wereld
Verbreekt niet het gekrookte riet

Er is veel mis op deze aarde
En zichtbaar doet God niets daaraan
Maar met degenen die geloven
Wil Hij 'n verborgen weg nu gaan
Een parallel is aan te wijzen
Tussen Zijn wandel op de aard
En deze tijd in 't buitenland slechts
Wordt wat Hij doet geopenbaard
De heidenen, zij zouden hopen
Op reputatie van de Heer
En Israël zou doof en blind zijn
Lees 'k in de Schriften keer op keer
Israël is slechts uitverkoren
Om God te dienen en het Woord
Is dan ook aan dat volk gegeven
't Zette die opdracht overboord
't Wilde niet zien en ook niet horen
Werd blind en stom en had niets meer
Te zeggen, want het heeft verworpen
De tot dat volk gekomen Heer
Israël tot geloof gekomen
Wordt dan genezen, niet meer blind
Zal het dan zijn, zoals de blinde
Die je ook in Matthéüs vindt
Aan lager wal geraakte adel
Zo heeft men Hem destijds herkend
Vanwaar zijn wijsheid, was de vraag toen
De Heer heeft Vaders Woord gekend
Een Jood verwacht steeds de Messias
Maar heeft zich niet bij Hem gemeld
Want wie dat doet, zal niet meer Joods zijn
Werd zelfs door een rabbijn verteld
Als Mensenzoon, de Zoon van David
En Zoon van God zal Hij één rijk
Gaan leiden als de éne Koning
Dus het toekomstig koninkrijk
Het grootste rijk dat ooit bestaan heeft
Is dat van Salomo geweest
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Een teken van wat eens zal komen
Het rijk waarvan je in Gods Woord leest
De Kananese vrouw zocht waarheid
In Tyrus, dus het buitenland
Zij heeft van Hem leven verwacht en
Wilde broodkruimels uit Zijn hand
Dinsdagavond 2 augustus 2011
(Melodie: Lichtstad)
Jezus was een Nazarener
Afgeleid is 't van nazir
Dat zoveel als spruit betekent
Zeer van toepassing dus hier
Dat Hij zou geboren worden
Kondigde een engel aan
Hij zei dus: 'Avé Maria
Gij zult zwanger worden gaan'
Hij zou Zoon des Allerhoogsten
Worden, maar was dat nog niet
Op 't moment van Zijn geboorte
Wat je in de Bijbel ziet
Is dat Zijn wandel op aarde
Er een was in need'righeid
Pas als Zoon Gods zou Hij krijgen
De beloofde heerlijkheid
De beloften Gods aan David
Komt de Vader zeker na
Uit dat koningshuis ook stamde
De maagdmoeder Maria
God de Heer zal altijd zoeken
Mensen met veel dienstbaarheid
Die al gauw profeten waren
Aan dienst was de Heer gewijd
De naam Jakob is geweest die
Van 't natuurlijk Israël
De naam Israël die krijgt het
Als gelovig volk ooit wel
Davids troon zal dan te zien zijn
Bij des Heeren wederkeer

Daaraan zal geen einde komen
Koning is dan onze Heer
Salomo, hij was een type
Van de opgestane Heer
Dus de heerschappij van Christus
Typen zie je keer op keer
In de Bijbel, de vervulling
Van zoveel typologie
Moet je willen zien, in Adam
Is 't niet Gods beeld wat ik zie
'n Manlijk Kind werd aangekondigd
Aan Maria, maar als zij
Nou een volk vertegenwoordigt
Is 't toekomstig weten wij
Uit haar, Israël, zou later
Nieuw volk worden voortgebracht
De Gemeente dus, die heden
Op haar zoonstelling nog wacht
Als u erven wilt, dan moet u
Niet leven onder de wet
Maar uzelf beschikbaar stellen
Dat is waar de Heer op let
De Geest van onze Messias
Is wat heet de Heil'ge Geest
Ook genaamd de Geest des Heeren
Naar je in de Bijbel leest
Als kind moet de Heer nog leren
Te gaan in gehoorzaamheid
De weg voor Hem uitgestippeld
Dus de weg van dienstbaarheid
Hij had rechten, maar moest lijden
Want Zijn koninklijke claim
Kon Hij nog niet laten gelden
Moeilijk toch, naar ik aanneem
De geboorte van Johannes
En ook die identiteit
Was gelinkt aan die des Heeren
Hij heeft Diens weg voorbereid
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Kun je uit de Bijbel leren
't Was nu eenmaal profetie
Daarom moest het ook gebeuren
Want Gods Woord is: hoor en zie
Tijdelijk was Saul maar koning
Als een type van de wet
Die ook tijdelijk moest wezen
En dus werd opzij gezet
Voor vervulling van belofte
Was nodig een Nieuw Verbond
Uit een hoorn zou gezalfd worden
Iemand Die als Vorst opstond
Leegheid, dat betekent Abel
Hij stierf, in zijn plaats kwam Seth
Ook dat was typologie al
't Is goed als je daar op let
Heel de Schrift verwijst naar Christus
Velen hebben nooit gehoord
Wat het Woord der profetie zegt
Werpen 't daarom overboord
Woensdagmorgen 3 augustus 2011
(Voorgedragen)
'In mijn God verheugt mijn geest zich
Die mijn Zaligmaker is'
Zong Maria, zij bewaarde
Woorden van 't getuigenis
Van de engel in haar hart en
Wat zou komen, gaf zij weer
't Kind dat moest geboren worden
Zou ooit worden ook haar Heer
't Woord van God dat is betrouwbaar
Ook dus als historisch boek
Wie daarmee niet wil beginnen
Is in een doolhof op zoek
Schrift met Schrift te vergelijken
Is wat naar de waarheid leidt
Woord, maar vaak ook daad en kleding
Was aan profetie gewijd

Een profeet die moest ooit trouwen
Zei God met 'n prostitué
Teken dat het volk hoereerde
Illustreerde hij daarmee
In Gods Woord zijn heel veel tekens
Zeker pure profetie
Die je ziet na wat gepuzzel
Toekomst in de historie
Israël is niet hetzelfde
Als Juda blijkt uit het Woord
Zulke dingen worden dikwijls
Niet gezien en niet gehoord
Maar betrouwbaarder dan alles
Wat er ooit geschreven is
Blijkt de Bijbel; wetenschap zegt
Vaak zich te hebben vergist
Volgens Mozaïsche wetten
Moest men elke vijftig jaar
Alle grond terug weer geven
Aan de eerste eigenaar
Echt bezit bestaat in feite
Toch in deze wereld niet
Nou ja, misschien in het vastgoed
Waarin je dan ook fraude ziet
Wat onze economie heet
Knapt als luchtbel uit elkaar
De antichrist zal daarna komen
Als de grote regelaar
Geld is niets meer dan papier en
Daarmee dus gebakken lucht
Als elk aandeel daardoor komt het
Dat de mens in crisis zucht
Een volkstelling werd gehouden
En dat was tegen Gods zin
Omdat David wilde weten
Wat zijn macht was en wie in
Zijn leger zou kunnen dienen
En wat kon worden betaald

NBC september 2011 pagina 9

Nederlands Bijbelstudie Centrum
Aan belasting; meten, weten
Is wat eigendom bepaalt
Christus heeft een volk verkregen
Ja, Hij heeft het Zelf gekocht
Opdat Hij, dat zegt de Bijbel
Eigenaar ook wezen mocht
Als straks Babels rijk gebouwd wordt
Zet de Heer, dat weten wij
Zijn voeten op de Olijfberg
Uit Petra komt met ons Hij
In doeken werd Hij gewonden
In linnen priesterkledij
Als een teken van nieuw leven
In een kribbe ook lag Hij
Dus een voederbak des levens
Hij zou zijn het ware Brood
Als de Christus. Zoon van God dus
Na opstanding uit de dood
Geen plaats was er in de herberg
Voor de Heer en jou en mij
Valt geen ander ten deel nu
Buiten de legerplaats zijn wij
Bij Bethlehem begint victorie
Zoals 't David is vergaan
Goliath, hij kon wel schreeuwen
Maar door hem niet blijven staan
Herders in dezelfde landstreek
Als ooit David, Efrata
Kregen 't eerst het nieuws te horen
Zij leidden schapen, maar daarna
Moesten die wel zelf gaan eten
Maar de Heere staat ons bij
Als Zijn schapen, want de Leidsman
Opperherder, Die is Hij
In de wereld de Verachte
Is de Heer nu en ook wij
Zijn dat in deze bedeling
Maar wij weten al dat Hij

Met ons eenmaal zal verschijnen
Boven 't veld van Efrata
Symboliek was 't met die herders
De vervulling volgt hen na
Woensdagmorgen 3 augustus 2011
(Melodie: Aan de voeten)
Heel de Schrift is vol van beelden
Dus heel veel typologie
Niet in 't eerste testament slechts
Of in oude profetie
Thema's blijven zich herhalen
Die structuur is weggeraakt
's Mensen denken werd een chaos
Die vaak kant noch wal meer raakt
Onder wet heeft de Heer Jezus
Als de Mensenzoon geleefd
Of Hij Zich altijd daaraan hield
Is wat veel discussie geeft
Hij liet zien dat door genade
Men alleen maar zalig wordt
Trachten naar de wet te leven
Schiet daarvoor dus steeds tekort
In het vlees heeft God veroordeeld
D' oude rekening is betaald
Door de Mens in vlees gekomen
Voor 'n mensheid die heeft gefaald
Door Hem Die de straf kon dragen
Rekent God de zonde niet
Nochtans gaat de mens verloren
Die niet aanneemt wat Hij biedt
Werken des geloofs, zij blijven
Daar alleen voor krijgt men loon
Eén zonde wordt niet vergeven:
Niet geloven in de Zoon
In de opgewekte Christus
Daarom wordt ook Israël
Voor Zijn kruisdood niet veroordeeld
Maar voor wat na 't graf kwam wel
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Laat je leven niet bepalen
Door de zonden, maar weet dat
God Zelf daar niet meer mee rekent
Sinds Hij die weggedaan had
Toch valt leven uit genade
Dikwijls in praktijk niet mee
Mensen zijn geneigd te vissen
In de welbekende zee
Wat ik wil gaan doen, is 't zonde?
Is een vraag die steeds weer leidt
Juist tot doen wat je niet doen wilt
Daarom is 't dat Paulus mijdt
De op vlees gelegde wet die
Zonde slechts toenemen doet
Als een vat je laten vullen
Is waaraan je beter doet
Wet belemmert steeds het werken
In ons van de Heil'ge Geest
Dat wij naar die Geest ook wand'len
Is altijd Gods doel geweest
't Oude dat wordt weggenomen
Ook bij de besnijdenis
Daarvan moet je weten dat het
Teken van nieuw leven is
Simeon kwam in de tempel
Sprak daar uit een profetie
Zei: Heer, laat mij gaan in vrede
Nu ik Uw zaligheid zie
Heerlijkheid ging naar de heid'nen
En nog niet naar Israël
Volgorde die hij al aangaf
In het Goddelijk bestel
Donderdagmorgen 4 augustus 2011
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Er was een profetes
Zij was uit Aser gekomen
Voordat het Messiaans rijk kwam
Moest 'n vrouw zijn waargenomen

Bij de Messias dus Anna
Die kon worden verwacht
Het nieuws van die vervulling
Wordt in Lukas twee gebracht
De stam Aser, ook Simeon
Hebben als eerste aangenomen
Het Evangelie, dus het is
Bij tien stammen gekomen
Die konden navigeren
En zij zijn scheep gegaan
Dat niemand 't weet daar trekt dus
De Bijbel zich niets van aan
Refrein:
Hij is als Kind gekomen
De Man van Nazareth
Maar opgewekt als Heere
En op de troon gezet
Hij Die als Zoon van David heersen zal
Als verborgen Koning kennen wij Hem al
De Heere Jezus groeide op
Als Kind en heeft gekregen
Veel wijsheid en hij kreeg
Genade van Godswege
Hij speelde niet een rol maar
Had een functie in Gods plan
En meer en meer werd onze Heer
Bewust Zich ook daarvan
Toen Hij twaalf jaar geworden was
Mocht Hij volwassen heten
Althans voor synagogedienst
Van wat Hij bleek te weten
Zijn leraren verbaasd geworden
Want op elke vraag
Wist Hij blijkbaar het antwoord
En dat gaf hij hen ook graag
(Refrein)
Drie dagen is de Heere
In Jeruzalem gebleven
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Zijn ouders zochten Hem bij ooms
En tantes, nichten, neven
Dat wordt verteld door Lukas
Die dus toegang heeft gehad
Tot goede informatie
In 't verslag ook zie je dat
Op jonge leeftijd sprak de Heer
Al met de professoren
Van Juda's universiteit
Want Hij bleek te behoren
Tot hoge kringen, adeldom
Van David een nazaat
Verborgen was Hij toen, 't verwijst
Naar Zijn huidige staat
(Refrein)
Toen de Heer Jezus dertig was
Begon 't openbaar optreden
Hij was toen daartoe toegerust
Door vorming in 't verleden
Zo tussen twaalf en dertig
Had Hij kennis vergaard
Maar wat Hij al die jaren deed
Dat wordt ons niet verklaard
Men tast in duister omdat Hij
In 't buitenland verkeerde
Hij was al op Zijn twaalfde weg
Naar Lukas registreerde
Hij was dus ergens anders
En Hij heeft daar gestudeerd
Niet louter theoretisch
Maar ook gehoorzaamheid geleerd
(Refrein)
In Juda bleef men Hem als
Buitenlander steeds beschouwen
Als vreemdeling, ook wij zijn dat
Het mag ons niet benauwen
Men wist niet Wie Hij was in Juda
Dat was wat men zei

Maar 'k heb ook elders schapen
In het buitenland', zei Hij
In heel de wereld is het
Evangelie nu gekomen
Zei Paulus en dat was niet
Waarvan hij slechts kon dromen
Tien stammen hoorden 't goede nieuws
't Is weinigen bekend
Van de reis naar Engeland
Voor wie Celeste kent…
(Refrein)
Zijn optreden in Juda heeft
Naar het kruis voor Hem betekent
Het was het laatste deel ervan
Wie alleen daarmee rekent
Die gaat er aan voorbij dat de Heer
Met prediken begon
En daarvoor blijkbaar ook door
Heel de wereld trekken kon
(Refrein)
Donderdagavond 4 augustus 2011
(Melodie: Welk een Vriend)
Onze Heer werd opgevoed in
Naar wij weten Nazareth
Er staat niet dat Hij er woonde
Hij heeft wel uiteen gezet
Dat Hij bracht het Evangelie
Aan gebrokenen van hart
En de blinden ziende maakte:
Elders was Zijn werk gestart
Onze Heer had een bediening
Lang al in het buitenland
Dat was onder de tien stammen
Lang afzwezig was Hij, want
Men bleek Hem maar vaag te kennen
Zelfs Zijn neef zag Hem lang niet
Die Johannes, dat is wat je
Toch wel in de Bijbel ziet
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Als bij Laban, ergens anders
Kwam de zegen keer op keer
'Gij zult zien de hemel open'
Hoorde iemand van de Heer
Niet geëerd in Galilea
Werd de Heer, heeft Hij gezegd
Blijkbaar wel bij de tien stammen
't Volk verzaam'len dat ging slecht
Dat wij achttien jaren missen
Uit het leven van de Heer
Komt doordat Hij toen gereisd heeft
De talmoed geeft dat ook weer
Er moet echt wel wat gebeurd zijn
Voor bij Juda Hij verscheen
En veel kennis van de Schriften
Kreeg Hij door de jaren heen
Dood en opstanding des Heeren
't Teken was Zijn doop daarvan
En de deur ging voor Hem open
Waardoor ik Hem volgen kan
Onze Heer, Hij is als Eerste
Eenmaal door de deur gegaan
Zodat schapen kunnen volgen
Zij nemen nieuw leven aan
De Heer Jezus liet Zich dopen
Wat dus symboliek al was
Van wat stond nog te gebeuren
Maar na Zijn opstanding pas
En het beeld werd doorgetrokken
De uitstorting van Gods Geest
Daarvan is de duif die daalde
Op Hem neer symbool geweest
Bij Zijn doop is onze Heer niet
Werkelijk tot Zoon gesteld
Maar dat Hij de Zoon zou worden
Heeft de Vader toen gemeld
Van al 't God'lijke ontledigd
Was Hij toen Hij werd verzocht

Telkens weer en daarin zie je
Dat Hij blijkbaar kiezen mocht
Jezus deed Zijn werk vrijwillig
Uit geloof slechts deed Hij dat
Trouw tot in de dood des kruizes
Omdat Hij gezegd eens had:
'Vader, Ik wil graag Uw wil doen'
Door de trouw van Hem zijn wij
Ook geheiligd, erfgenamen
Want de hoogste Mens was Hij
Alle wonderen zijn tekens
Van 't verslaan van demonie
't Licht ging op en blinden zeiden:
Ik was blind, maar zie ik zie
Wond'ren waren demonstraties
Zoals met die bedelaar
Hij was blind, maar werd genezen
De Gemeente zie je daar
Vrijdagmorgen 5 augustus 2011
(Melodie: Heer, Vergeef)
't Waren slechts de laatste jaren
Van Zijn aardse wandeling
Die de Schriften aan ons melden
Maar niet waar Zijn leer om ging
Wat je vindt, is de Bergrede
't Evangelie is die niet
Blijde boodschap is pas wat je
Bij Petrus en Paulus ziet
De Bergrede toont de grondslag
Van het komend koninkrijk
Verder is alleen Johannes
Iets van metaforen rijk
Die naar de boodschap verwijzen
Maar in feite toch nog vaag
Bracht de Heer het Evangelie?
Blijft toch eigenblijk de vraag
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Klare taal is niet gesproken
Over redding, door de Heer
Hij sprak in gelijkenissen
En met tekens telkens weer
De Heer Jezus heeft verwezen
Steeds naar 't Oude Testament
Dat rechtstreeks van Hem getuigt, maar
't Was en is zo onbekend
Alle eeuwen was gesproken
Van de komst van een Profeet
In Gods Woord, je ziet bij Mozes
Dat Hij van die profeet weet
God zou eens een Knecht gaan zenden
Profetie die werd vervuld
In de Heere Jezus Christus
't Bleef in ongeloof gehuld
Wat onder Joden gebeurde
Lijkt niet op de profetie
't Licht is niet zichtbaar geworden
In Juda is wat ik zie
Christus werd de Hogepriester
Na Zijn dood in 't Nieuw Verbond
Dat is Hij dus pas geworden
Toen Hij uit die dood opstond
De discipelen, zij wisten
Van Zijn lijden niet zoveel
Daar Hij niet in klare taal sprak
Want die viel hen pas ten deel
In Zijn allerlaatste dagen
Van Zijn wandeling op aard
Hij gebruikte metaforen
Opdat niet werd geopenbaard
Uit een boot sprak eens de Heere
Van Zijn Lichaam 'n metafoor
Dus de groeiende gemeente
Geeft nu 't Evangelie door
De Heer is van wal gestoken
In Jesaja al een beeld

Pas vrijmoedig mocht de boodschap
Later worden uitgedeeld
'Doden zullen Gods stem horen'
Dat gebeurt vandaag de dag
Daar een ieder die gelooft nu
't Nieuwe Leven leven mag
God heeft 't Leven in Zichzelve
Omdat Hij het Leven is
Hij heeft 't aan de Zoon gegeven
Koning met de erfenis
Macht om een gericht te houden
Gaf de Vader aan de Zoon
Omdat Hij ook Mensenzoon was
Werd hij Rechter op Zijn troon
Voor de Erfgenaam van Adam
Was die status weggelegd
In het Oude Testament was
Dat voorheen allang voorzegd
Nog een klein rukkie tijd wachten
Zei de Heere indertijd
Nou ja, niet in deze woorden
Hij ging heen, maar zei: 'k bereid
Nu voor jullie al een woning'
Binnenkort zal ook op aard
Hij Zijn status op gaan eisen
Zijn rijk wordt geopenbaard
Handelingen van apostels
Is de juiste titel niet
Want alleen Petrus en Paulus
In wie men in dat boek ziet
't Evangelie is gepredikt
In de wereld overal
't Is wat wie door de tekst heen kijkt
Zonder meer begrijpen zal
Ik heb nog andere schapen
Zij zijn niet van deze stal
Aan hen heeft de Heer gepredikt
't Koninkrijk dat komen zal
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Evenals Zijn neef Johannes
Onze Heer had achttien jaar
Om die boodschap uit te dragen
Maar Zijn taal was niet echt klaar
Ben je niet wedergeboren
Blijft de Bijbel voor je dicht
't Woord van God is voor de Zijnen
Waarheid en een stralend licht
Je moet 't willen onderzoeken
Dag aan dag en jaar na jaar
Want je komt in heel dit leven
Met het leren echt niet klaar
Petrus had gezien de beelden
En begreep die achteraf
Daar komt 't dat hij als eerste
Daar getuigenis van gaf
Wij zijn maar een overblijfsel
In de wereld, want die heeft
Niet het Leven aangenomen
Dat Hij aan de Zijnen geeft
Vrijdagavond 5 augustus 2011
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
De tekenen met toelichting
Door Johannes beschreven
Die moeten, zegt hij duidelijk
Tonen dat 't nieuwe leven
In Christus is, maar hij meldt ook
Aan 't einde van zijn boek
Dat er veel meer te schrijven valt
Dus daar kun je naar op zoek
In 't Oude Testament werd
Over Christus al gesproken
Die boodschap is dus niet pas
In 't nieuwe opgedoken
Discipelen, zij wisten niet
Waar de Heer het over had
Hij sprak omfloerst, want nog
Bedekt moest blijven blijkbaar dat

Refrein:
Hij is als Kind gekomen
De Man van Nazareth
Maar opgewekt als Heere
En op de troon gezet
Hij Die als Zoon van David heersen zal
Als verborgen Koning kennen wij Hem al
De intocht in Jeruzalem
Was ook een manifestatie
Die toen al niet begrepen werd
Door heel de Joodse natie
Nadat de Geest gekomen was
Zei op de Pinksterdag
Apostel Petrus: nu is het
Dat 'k vrijuit spreken mag
De Heere Jezus heeft steeds met
Een gelijkenis gesproken
En toen Hij eindelijk met
Die gewoonte heeft gebroken
Was dat meteen het einde
Van Zijn wandeling op aard
Het Evangelie mocht daarna
Worden geopenbaard
(Refrein)
Er is maar één Woord Gods
Van den beginne ons gegeven
Bedoeld voor Jood en Griek
Want dat blijft om het even
Ik spreek niet van Mijzelf
Maar in Vaders autoriteit
Zei steeds de Heere Jezus
't Was Zijn taak hier altijd
Men wil in deze wereld ons
De leugen steeds verkopen
Maar zij die aan Zijn hand
En in de Waarheid willen lopen
Die weten dat Hij door Zijn Geest
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Hen in de waarheid leidt
Hij opent slechts de Schriften
Voor wie tot buigen is bereid
(Refrein)
Opdat wij zouden weten wat
Ons door God is gegeven
Leidt ons Zijn Geest, Die Zich
Weerspiegelt in het nieuwe leven
'Nog veel heb ik te zeggen
Maar dragen kun je dat nu niet'
Zij Jezus tot de Zijnen
Voor fysiek Hij hen verliet
'Straks komt de Geest der Waarheid'
Liet de Heer de twaalven weten
De twee op weg naar Emmaüs
Waren blijkbaar vergeten
Wat Hij gezegd had, maar de Heer
Hij opende het Woord
Zodat zij het begrepen, want
Hij leidt in Waarheid voort
(Refrein)
Wij leren over Christus
Als de Geest Gods ons gaat leiden
De Heil'ge Geest is Hij
Die ons in waarheid wil inwijden
Als Christus in je hart woont
Dan woont daar dus die Geest
Vandaar dat je de termen
Door elkaar ook telkens leest
'Ik sprak in gelijkenissen
Maar zal weldra vrijuit spreken
Vandaag de dag doet Hij 't nog steeds
Maar wel is al gebleken
Dat velen niet begrijpen
Wat Hij in metaforen zei
Want over 't lichtend licht daarop
Heeft Gods Geest de heerschappij
(Refrein)

In alle waarheid, zei de Heer
Wil Zijn Geest jou steeds leiden
Verantwoordelijkheid voor de rest
Die kun je echt niet mijden
Maar waar het jou aan kracht ontbreekt
Geeft Hij die, heeft Hij gezegd
Hij doet langs Zijn weg die Hij
Ook graag met jou aflegt
Het werk is eens voltooid
Dat Hij kwam doen op aarde
De Man van Nazareth
Hij die ook openbaarde
Dat Hij daarna een werk zou doen
Als Hoofd van mij en u
Die bij Zijn Lichaam horen
Ons heiligt de Heer nu
(Refrein)
De Vader heeft de kudde
De Gemeente nu gegeven
Aan Hem die als de Eerste
Opgestaan is in nieuw leven
Een levend organisme zijn wij
Dat Hij zelf nu bouwt
Dat doet Hij individueel
In kennis bij wie Hem vertrouwt
Maar wie de Waarheid kennen
Zijn ook aan elkaar verbonden
En wij zouden verzamelen
Wat Hij aan ons heeft gezonden
Niet om dat te gebruiken
In opgeblazenheid
De Bijbel is een heilig boek
En blijft dat in deze tijd
(Refrein)
De Schriften moeten zich, is 't doel
Van jou meester gaan maken
Niet omgekeerd, want wie dat wil
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Zal niet de Waarheid smaken
Hij zal die niet begrijpen
Al denkt hij misschien van wel
Een tragisch voorbeeld daarvan
Is het volk van Israël
Aanzitten aan de tafel waar
De Heere ons wil leren
Dat is ook wat het Avondmaal
Voor ons wil illustreren
Het brood is van wie Christus is
Maar ook van 't Woord een beeld
En van eenheid der Gemeente
Waarin Waarheid wordt gedeeld
(Refrein)
Je kunt als kind van God niet zeggen
Ik ga ergens anders eten
Het gaat er om of jij hem dient
Steeds meer Waarheid wilt weten
Die Waarheid is steeds:
Deze wereld is de jouwe niet
Maar als je daar niet uit wilt
Weet dan dat jij Zijn wil niet ziet
De tekenen van brood en wijn
Zullen ons bij 't Woord bepalen
De Waarheid die op tafel ligt
Waar jij voeding mag halen
En mocht je lasten hebben
Hetzij heel licht of zwaar
De boodschap is: breng die bij Hem
En laat ze dan maar daar
(Refrein)

Slotlied NBC conferentie Wuppertal 2011
Eens was Hij de Nazarener
Die als Mens Zijn weg moest gaan
Die Zoon des mensen is gestorven
Maar als Gods Zoon opgestaan
't Nieuw Verbond is aangebroken
Afgedaan heeft nu de wet
Wat die eiste is vervuld nu
Door de Man van Nazareth
Ben jij in wedergeboorte
Hem gevolgd is nu de vraag
Wie Hem zoekt die zal Hem vinden
Is het goede nieuws vandaag
Ja, de zonden van de wereld
Zijn door 't kruis eens weggedaan
Maar alleen wie Hem aanvaardden
Namen Zijn nieuw leven aan
Davids Zoon zal zichtbaar heersen
Want hij eist weldra Zijn troon
Hier op aard als in de hemel
Hij zal komen met Zijn loon
Efrata zal weer 't toneel zijn
Als de Man uit Nazareth
Wordt herkend op de Olijfberg
Daar zijn voeten heeft gezet
Ben jij ook erbij als Christus
Met de Zijnen wederkeert
Ach zo'n week in Wuppertal is
Mooi, maar wat de Heer begeert
Is een volk Zich te vergaren
Velen hier horen daarbij
Als je nog vanavond twijfelt
Is de vraag dus: waar blijf jij?

Colofon:
Teksten: Johan Th. Bos, vrij naar Ab Klein Haneveld.
Begeleiding: Ad M. de Weger. © 2011 NBC / Gospel Productions.
Alles in deze uitgave mag worden overgenomen, mits met bronvermelding.
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 29 sep, 27 okt,
10/24 nov, 8 dec, 19 jan, 2/16 feb,
1/15/29 mrt, 12/26 apr, 10/24 mei;
19:45 uur; "Delta", Oude Kanaaldijk 2; Jozef's geschiedenissen
APELDOORN zondag 25 sep,
4 dec, 12 feb, 6 mei; 10:30 uur,
"Kindervreugd" P. Saenredamstr. 15
BEVERWIJK zondag 23 okt, 26 feb,
22 apr, 3 jun; 10:00 uur;
B.H.K.-gebouw, Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 2/30 okt, 27 nov,
22 jan, 19 feb, 18 mrt, 15 apr, 13 mei,
10 jun, 8 jul; 10:00 uur;
"Oranje-Kapel", Grote Dijlakker 41;
Het Evangelie van Lukas
DRACHTEN donderdag 6/20 okt,
3 nov, 1/15 dec, 12/26 jan,
9/23 feb, 8/22 mrt, 5/19 apr,
3 mei; 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31; Het boek 2Samuel
DRACHTEN zondag 6 nov;
10:00 uur, Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31
EMMEN maandag 3/17/31 okt,
14/28 nov, 12 dec, 23 jan, 6/20 feb,
5/19 mrt, 2/16 apr, 14 mei;
19:30 uur; Ichthuskerk,
Walstraat 21;
Het boek Handelingen
't LOO (Oldebroek) zaterdag 1 okt,
19 nov; 10:00 uur;
Beltgravenzaal,
Landgoed 't Loo, Looweg 47
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
onderwerp 1 oktober:

Hoezo bedelingen?

's HERTOGENBOSCH woensdag
28 sep, 26 okt, 9/23 nov, 7 dec,
18 jan, 1/15/29 feb, 14/28 mrt,
11/25 apr; 20:00 uur;
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20.
De wederkomst van Christus
LEERDAM zondag 13 nov, 11 dec, 8
jan, 5 feb, 4 mrt, 1/29 apr, 27 mei,
24 jun; 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a,
De 2de brief aan Korinthe
LINSCHOTEN maandag 26 sep,
24 okt, 7/21 nov, 5 dec, 16/30 jan,
13/27 feb, 12/26 mrt, 23 apr,
7/21 mei; 20:00 uur;
"Bij de tol", Nieuwe Zandweg 12,
Het Evangelie van Markus
OLDEBROEK dinsdag 27 sep,
25 okt, 8/22 nov, 6 dec, 17/31 jan,
14/28 feb, 13/27 mrt, 10/24 apr,
8/22 mei; 20:00 uur;
Stationsweg 43,
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 2/30 okt, 13/
27 nov, 11 dec, 8/22 jan, 5/19 feb,
4/18 mrt, 1/15/29 apr, 13 mei;
17:30 uur; L.H.N.O. gebouw,
Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 4/18 okt, 1/15/29 nov,
13 dec, 24 jan, 7/21 feb, 6/20 mrt,
3/17 apr, 1/15 mei; 20:00 uur;
't Jeugd, Richel 4,
De profeet Jeremia
URK zondag 20 nov; 10:00 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2
APELDOORN, zondag 6 nov.
NBC Doopdienst
Baptisten Kerk, Bosweg 77
Aanvang: 14:00 uur
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Opinie
Tegenwoordig heeft men geloof losgelaten en weet zelfs niet meer wat het
is. Meningen zijn er voor in de plaats
gekomen. En het resultaat is een tolerantie die voortkomt niet uit nederigheid en liefde, maar uit onverschilligheid en twijfel. Meningen zijn van ons
zelf en men zou er niet te veel aan
hechten. Maar waarheid is Goddelijk
en is waard voor te leven en te sterven.
Wie zijn mening wil opleggen aan anderen is een clown. En wie bereid is
voor zijn mening te sterven is een
dwaas. Maar christelijk geloof heeft
niet van doen met meningen. Het is
gebaseerd op feiten en Goddelijke
openbaring. De Christelijke martelaren kenden de kracht van het geloof.
De waarheid waarvoor zij stierven
was niet "de algemene zin van de Bijbel, gecorrigeerd in het licht van rede
en geweten en aangepast aan tijd en
omstandigheden". Zij stierven niet
voor hun mening; zij wísten...
...dat de Zoon van God gekomen is;
...dat Hij geopenbaard is opdat Hij
onze zonden zou wegnemen;
...dat wij zijn overgegaan uit de dood
in het leven;
...dat zo ons aardse huis... verbroken
wordt, wij een gebouw hebben bij God;
...dat wanneer Hij zal geopenbaard
worden, wij Hem gelijk zullen wezen;
...dat dengenen, die God liefhebben,
alle dingen medewerken ten goede.
Hebt u ook een mening? Ruil hem in
voor geloof in de Waarheid!

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
ING 55 67 669
Rabobank 30 87 47 046
ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum
Almere
Giften voor de tentevangelisatie
Rabobank 10 35 81 006
ten name van
NBC Evangelisatie, Almere
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