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Het tegenwoordige werk van Christus
Met het leven van de Heere Jezus tijdens Zijn wandeling op aarde, inclusief alle
wonderen die Hij toen verrichtte, zijn veel gelovigen redelijk bekend. En uiteraard met zijn lijden en sterven. In mindere mate komt doorgaans Zijn opstanding
ter sprake, waarmee toch het Nieuwe Verbond inging. En over wat Hij sinds Zijn
Hemelvaart doet, is de prediking helaas minimaal. De indruk zou kunnen worden gewekt dat Hij passief afwacht tot Zijn wederkomst op aarde. Om die reden
lijken veel christenen zélf in Zijn naam aan het werk te zijn gegaan, met onder
meer pogingen tot het bouwen van Zijn Gemeente en Zijn Koninkrijk op aarde.
Dat gaat voorbij aan de realiteit dat de verrezen Christus in deze tijd wel degelijk,
zij het voor de wereld onzichtbaar, een werk doet als Koning en Hogepriester op
Zijn - nu nog hemelse - troon. Hij verzamelt, heiligt en leidt Zijn Gemeente bijvoorbeeld. Over dat "Tegenwoordige werk van Christus" ging de bijbelstudieconferentie 2012 van het NBC, gehouden van 21 tot en met 28 juli in Wuppertal. Gedurende de week zette Ab Klein Haneveld de diverse aspecten op een rijtje van het
heiligende werk van de Heer en de verantwoordelijkheid van individuele christenen voor hun wandel, nu zij tot zoonschap en met Hem erven zijn geroepen.
De dagelijkse bijbelstudies van Ab werden weer door Johan Th. Bos samengevat in een onmiddellijk daarna gezongen (of voorgelezen) lied, begeleid door
Ad de Weger aan het orgel. Om enigszins compleet te zijn, schreef Johan meer
coupletten dan hij in de beperkte tijd ten gehore kon brengen. Maar ook de
strofen waarmee dat niet gebeurde, staan in deze brochure. Wij zien terug op
een gezegende conferentie en presenteren als herinnering daaraan graag dit
geschriftje. In de hoop dat het mede zal bijdragen aan het besef dat de Heer
ook in deze bedeling, overeenkomstig Zijn plan, wel degelijk een werk doet.
De samenstellers.
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Zaterdagavond 21 juli
(Melodie: Heer, vergeef)
Boodschap van 't Nieuw Testament is
Het werk Gods in deze tijd
Dus van Christus, Die gestorven
Is, maar leeft in heerlijkheid
De Heer is voor ons gekruisigd
Maar daar bleef het echt niet bij
Opgestaan en verborgen
Met Zijn doel aan 't werk is Hij
Christus bouwt nu Zijn Gemeente
Maar dat is de onze niet
't Is niet onze taak te bouwen
Waar je pogingen toe ziet
Onze Heer, Hij is de Koning
Roept bijeen d' ecclesia
En het rekruteren daarvan
Sinds Hij opstond, kwam 't daarna
Onze God, Hij is niet statisch
Maar dynamisch, dus vandaag
Niet slechts wachtend met een hemel
Daarheen gaat de mens wel graag
Maar de Heer, is Heer des levens
En hij werkt nu aan Zijn plan
Maar wij zijn hier maar heel even
Weten daar door 't Woord slechts van
Rechten van de oude schepping
Zijn eenmaal voorbij gegaan
Door de dood van de Heer Jezus
Die daarna is opgestaan
't Nieuw verbond dat is gekomen
Met de Heer als Middelaar
Eerste van een nieuwe schepping
Onze toekomst die ligt daar
Weet dat deze laatste dagen,
Deel twee der geschiedenis,

Zijn begonnen toen Hij opstond
En tot Zoon gesteld Hij is
Die vandaag tot ons wil spreken
Of men luistert, is de vraag
Hard aan 't werk gaan, is een uitvlucht
Voor niet luisteren vandaag
God, Hij sprak op vele wijzen
Dat staat in Hebreën één
Sinds 't begin, zeg maar sinds Adam
Sprak Hij door de eeuwen heen
Eerst deed Hij dat door profeten
Steeds maakte Hij Zich bekend
Aan harten die willen horen
En Zijn Woord hebben herkend
Als de Bijbel wordt geopend
Spreekt God Zelf tot jou en mij
En als jij 't niet mocht begrijpen
Zeg het tegen Hem, want Hij
Zal je dan doen onderwijzen
Zodat jij het Woord verstaat
Ga je dus maar onderwerpen
Aan wat Hij dan zeggen gaat
In de Waarheid zou Hij leiden
Dat wil zeggen: in het Woord
Want daar buiten is geen Waarheid
Die de eeuwen heeft doorboord
En historie is His Story
Hij maakt de geschiedenis
Gaf de landen aan de volken
't Gaat er om wat Zijn plan is
Je mag zonder CV komen
Bij de Heer als aarden vat
't Gaat er om hoe Hij 't gaat vullen
Niet om wat je eertijds had
Hij schenkt jou het eeuwig leven
En Hij zegt je: word vervuld
Weet dat als God Zich eens zien laat
De Man Christus jij zien zult
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Zondagmorgen 22 juli
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Voortijds heeft onze God
op vele wijzen steeds gesproken
Beloften zijn geprofeteerd,
Nooit is Zijn Woord gebroken
Vandaag maakt Hij Zich aan wie
tot Hem nadert ook bekend
Aan wie gelovig in het Woord
de Zone Gods herkent
Tot Zoon van God verordineerd,
is Hij Die is verrezen
Van de gestorven mens zou dat
de eindbestemming wezen
De Heere Jezus is niet altijd
Zoon van God geweest
Zoals, wie goed wil lezen,
Ook in Handelingen leest
Refrein:
De Heer is tegenwoordig
wel degelijk aan 't werk
Al wordt dat door de wereld
Totaal niet opgemerkt
Maar Hij volvoert ook
nu Zijn eeuwig plan
En als jij Zijn Woord gelooft,
weet je daarvan
"Aan Mij is alle macht
in hemel en op aard’ gegeven"
Dat zei de Heere Jezus pas,
verrezen in nieuw leven
Dus nadat Hij was opgestaan
en aan Gods rechterhand
Sindsdien gezeten is,
omdat Hij steeds trouw bleef, want
Hij was vernederd tot de dood
De dood aan een der kruizen

Daarom verhoogd ook uitermate,
dus mocht Hij verhuizen
Van kruis en dood naar zoonschap,
want tot Zoon gegenereerd
De mensenzoon verkreeg de troon,
Hij Die ons Zijn Woord leert
(Refrein)
De Zoon van David, Adams Zoon,
Van Koninklijke bloede
De hoogste van het mensenras
Hij werd onder Gods hoede
Al vastgelegd in Vaders plan
en ook geprofeteerd,
door David, tot Jehova
Dus tot Zoon verordineerd
En alle dingen zijn nu
Onderworpen aan Zijn voeten
Zoals het in het plan van God
Ook altijd had gemoeten
En wij zien Hem ook ongezien
Gekroond met heerlijkheid
Die minder dan de eng'len was
Werd Koning op Gods tijd
(Refrein)
Gehoorzaam in vernedering
Is onze Heer gekomen
Want Hij was tot dienen bereid,
Maar Hem werd niet ontnomen
Het einddoel dat altijd in 't plan
Van God heeft vastgestaan
't Lijden dat daarvoor nodig was
Daaraan heeft Hij voldaan
Wij hoeven echt niets groots te doen,
Dienaar zouden wij wezen
Om straks met Hem te erven
Kun je in het Woord Gods lezen
Hij is vandaag met eer en met
Gods Heerlijkheid gekroond
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Zo wordt de Opgestane
In dat Woord aan ons getoond
(Refrein)

Want het licht is uitgegaan
Bibliotheken die bestonden
Blijken nu niet meer te bestaan

Nu zijn zij gerechtvaardigd
Allen die Gods Woord geloven
En in de Zoon niets kan daarom
De vrede van ons roven
Wij kregen een positie, want
Genade, die bepaalt
Ons leven en door heel de wet
Is nu een streep gehaald

God heeft wijsheid weggenomen
Die niet naar Hem heeft geleid
Daardoor raakte deze wereld
Het zicht op de Schepper kwijt
Eén is voor allen gestorven
Daarmee is de mensheid dood
En door God dus afgeschreven
Zijn genade alleen is groot

Voor goddelozen is de Heere Jezus
Eens gestorven
Zo werd voor deze wereld
De rechtvaardigheid verworven
Maar die wilde de duisternis
En geen autoriteit
God liet de wereld los en
Die is nu het licht ook kwijt
(Refrein)

Hij zegt: 'k zie wel hoe het afloopt
Neemt toorn weg voor wie gelooft
Maar ook veel christenen blijken
Van waarheid te zijn beroofd
God heeft in het vlees veroordeeld
Zonde en zondaren al
Oud leven te renoveren
Dat is niet wat Hij doen zal

De Heere doet vandaag een werk
In ons die door Hem leven
Verborgen voor de wereld is
Wat aan ons is gegeven
De Heer bewaart ons van de toorn,
Nu Hij ons altijd ziet
In Christus, wat vandaag
Een perspectief ook aan ons biedt
(Refrein)
Zondagavond 22 juli
(Gelezen)
Hoezo heeft destijds Columbus
Eens Amerika ontdekt?
Want er waren allang mensen
Duisternis heeft nu bedekt
Heel veel kennis die geweest is

U bent dood, dat is de boodschap
En de Heer zegt: Kom tot Mij
Dan geeft Hij het nieuwe leven
Daarin opgestaan is Hij
Je moet eerst over de drempel
Maar daar dan niet blijven staan
Zoals Corinthiërs deden
Namen hun doodsbericht niet aan
Wijsheid van de mensen heeft ze
Blijkbaar niet tot God gebracht
Of die stond ze in de weg juist
Geloof in God wordt dwaas geacht
Tekenen noch wijsheid brachten
Blijkbaar niet bij onze Heer
Zij leiden voor wonderdoeners
En voor wijzen slechts tot eer
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'Wij prediken de Messias'
Dat is wat eens Paulus zei
't Evangelie is een kracht Gods
En Zijn wijsheid ook daarbij
Maar de wijzen van de wereld
Vinden dwaas wat God noemt wijs
Dwazen zijn in hun ogen zij
Die ingaan op 's Heeren eis
Jezus Christus werd gekruisigd
Dat was niet het hoogtepunt
't Was vernedering, maar Paulus
Werd destijds niet echt vergund
Door Corinthiërs, te zeggen
Dat het 't dieptepunt juist was,
Wij zijn dood, voor wie geloven
Kwam daarna het leven pas
Als je nooit geaccepteerd hebt
Dat het kruis je dood inhoudt
Kom je op de weg niet verder
Van nieuw leven en behoud
Ja, je mag er zijn, dat is zo
Maar van tijdelijke aard
Want alleen het nieuwe leven
Wordt voor d' eeuwigheid bewaard
Wijsheid Gods die lang bedekt was
En 't nog voor de wereld is
Is bestemd voor wie geloven
Mensen van de erfenis
't Woord van God dat is omstreden
Voor wie zich niet overgeeft
Aan 't verborgen Woord der Waarheid
Voor wie 't nieuwe leven leeft
Dood en opstanding van Jezus
Was besloten in Gods plan
Hij werd Koning, Hogepriester
Wat in Joods bestek niet kan
Waar je wortels mogen liggen

Wie je bent, het Nieuw Verbond
Geldt voor wie maar wil geloven
In Hem die uit dood opstond
Vleselijk bent u gebleven
Is wat Paulus destijds schreef
Aan christenen in Corinthe
Waar men bij de melk steeds bleef
Kinderen zijn jullie nog steeds
Zei hij dus teleurgesteld
Want er was grote verdeeldheid
Is ons in Gods Woord gemeld
Stel je aan de Heer beschikbaar
Wat je hier bent gaat voorbij
't Telt niet mee, slechts wat genade
Uitwerkt in je telt, zegt Hij
Dat is geen boodschap voor babies
Maar voor wie zijn positie kent
Prediking van 't kruis draagt in zich
Dat je marketingkind bent
Maandagmorgen 23 juli
(Melodie: Hosanna)
De Heer Jezus en die gekruisigd
Eens door ons ten volle aanvaard
Pas daarna kon wie gelooft leren
Wat van Gods werk nu is de aard
Men zal niet zien wat Hij doet heden
Als niet vol is geaccepteerd
Het kruis, want slechts met lege handen
Begint het, is wat de Schrift leert
Refrein:
Hosanna, hosanna
Onze Heer werkt aan Zijn plan ook vandaag
Hosanna, hosanna
En Hij heeft dat werk niet vertraagd
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Met melk gevoed waren Corinthen
Zij kwamen aan niets verder toe
Verandering van heel het denken
Daar gaat het om in wat ik doe
Het voorhangsel moest eenmaal open
Opdat men wat niet is gezien
't Verborgene zou leren kennen
't Is uitzicht voor wie Christus dient
(Refrein)

God heeft aan apostels, profeten
Verborgenheid geopenbaard
Die eeuwen bedekt nog moest blijven
Maar nu wel aan ons is verklaard
Wij kregen de Geest die uit God is
Die ons in heel de Waarheid leidt
Wanneer je die wilt bestuderen
Door 't Woord Gods kan Zijn Geest die kwijt
(Refrein)

Apostelen en de profeten
Zij spraken van verborgenheid
En Paulus noemt dat een bedeling
Genade is ons nu bereid
Wat voorheen bedekt was dat is nu
Sinds Christus en Zijn licht ontdekt
Dat was vastgelegd in het plan Gods
Genade waar wet niet toe strekt
(Refrein)

Geen menselijk filosoferen
Is wat de Geest in Zijn Woord leert
Niet naar de mens is Christus' boodschap
De tijding voor wie die begeert
Er was verschil tussen profeten
Toch heeft profetie één Auteur
De Heilige Geest is de schrijver
Naar waarheid is die Geest de deur
(Refrein)

Doet handeling totdat Ik kom, dat
Heeft onze Heer tot ons gezegd
Dat brengt verantwoord 'lijkheid met zich
Die niet in de wet is gelegd
De troon van genade die vindt je
Nog steeds in het heilige niet
Maar in 't beter deel dat daarna komt
Wat 't heil'ge der heiligen biedt
(Refrein)

De mens is een ziel, die zal sterven
Iets anders is dat dan zijn geest
De zielige mens kan niet vatten
't Is sinds Adam steeds zo geweest
Genade door Christus gegeven
Aan hem die Zijn eigendom is
Een geestelijk mens slechts begrijpt het
Wie daaruit niet leeft, loopt dat mis
(Refrein)

Het koperen wasvat dat was al
Van wat Christus doet al een beeld
Maar voorbij 't gescheurde voorhangsel
Voorbij wet die ons echt niet heelt
Daar moet je zijn om Hem te dienen
Corinthiërs kwamen daar niet
Ze bleven bij 't brandoffer steken
Is wat je in Paulus' brief ziet
(Refrein)

Geen vaste spijs konden verdragen
Corinthiërs, blijkt uit het Woord
Zij waren wel wedergeboren
Maar bleven bij melk en die hoort
Bij babies, bij heel jonge kind'ren
Te weten: ik ben weggedaan
Totaal, dus niet enkel mijn zonden
Ook dat moet je beseffen gaan
(Refrein)
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Maandagavond 23 juli
(Melodie: O Heer, ik weet)
Ook in Hebreeën 5 daar lees je
Over de melk en vaste spijs
Wie verder dan 't begin wil komen
Voor hen is vaste spijs een eis
Want wie alleen van melk nog leven
Zijn onervaren in het Woord
Een daarmee in gerechtigheid die
Ook bij het Nieuw Verbond behoort
De ordening van Melchizedek
Waarover Paulus destijds schreef
Is voor wie eet de vaste spijze
In aarzeling was 't dat hij bleef
Hoofdstukken lang, hij nam een aanloop
En trapte steeds weer op de rem
Zei: Christus is de Hogepriester
Maar ook een erfdeel is van Hem
God heeft in deze laatste dagen
Gesproken louter door de Zoon
Eertijds deed Hij het door profeten
De Zoon spreekt steeds nog van Zijn troon
Promotie van ons naar de hemel
Is onze grote zaligheid
Wij zijn met Christus eerstgeboor'nen
In de hemel al in deze tijd
De Heer verzamelt Zijn gemeente
Uit heidenen, dat doet Hij nu
Het eerstgeboorterecht ging daarheen
Naar 't nieuwe volk, met mij en u
Daar heeft de Heer al naar verwezen
Tijdens Zijn wandel hier op aard
Hij sprak nog in bedekte termen
Heeft het in hints geopenbaard
Nu spreekt de Zoon, laat ons maar luist’ren
Het hoort bij 't werk dat Hij nu doet
Het is niet zo dat Hij voortdurend

Naar wat wij zeggen luist'ren moet
En Hij verzoent vandaag de zonden
Van wie Zijn eigendom nu zijn
Als Hogepriester wast Hij voeten
En houdt zo Zijn gemeente rein
Een hogepriester werd genomen
Uit 't volk in het oude verbond
En Christus is van Zijn volk priester
Sinds Hij in nieuw leven opstond
De Heer heeft toen het ambt gekregen
Koning en priester, aangesteld
Door God de Vader Die Hij trouw bleef
Dat is wat ons de Schrift vertelt
De zonde die is jouw probleem niet
't Is zaak dat jij dat accepteert
Het gaat om wat de Heer in jou doet
Is wat de Bijbel aan ons leert
Maar je kunt bij het huis wel horen
In feite alleen officieel
En je vervolgens toch onttrekken
Dan neem je er praktisch niet aan deel
De zaligheid door ons verkregen
Is onze toekomst en nu wacht
De schepping op de openbaring
Van wie tot zoonschap zijn gebracht
Maar er zijn kind'ren Gods die weldra
Niet krijgen 't loon der zaligheid
Zij raken niet het eeuwig leven
Maar wel 't voor hen bestemde kwijt
Er is een grote Hogepriester
Die in de hemel is, de Zoon
Hij weet wat 't is verzocht te worden
Laat ons vrijmoedig tot de troon
Met heel ons hebben en ons houden
Naderen, wat ons over is
Maar wie denkt dat het gaat om bidden
Heeft het helaas een beetje mis
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Deel mij maar in, dat mag je zeggen
Dienen de Heere op de troon
Daartoe zijn wij door God geroepen
Op weg naar wat er wacht, ons loon
Naar d'ordening van Melchizedek
Is Christus priester, maar Hij heeft
Op aard naar Vader moeten luist'ren
Hij Die nu als de Koning leeft

Abraham betaalde tienden
Aan de koning van Salem
Ofwel: koning van de vrede
Ik herken daarin dus Hem
Die het nieuw verbond zou stichten
't Openbaart rechtvaardigheid
Eén is in rechte gestorven
En de wet is uit de tijd

Wie zich niet meer wil laten voeden
Zich naar het oude leven keert
Die kan 'k, zei Paulus, niet meer brengen
Tot 't punt waarop hij zich bekeert
Zo’n mens verwerpt de vaste spijze
Dorens en distels brengt hij voort
En hij verliest het eeuwig loon straks
't Is wat bij 't oude leven hoort

Voor en door de wet gestorven
Zijn wij, er is opening
Naar het Nieuw Verbond, dat daarmee
Door het plan van God inging
't Kwade is onder wet leven
't Goede is dat je dat doet
Onder 't nieuw regime: genade
Die wij kregen door Zijn bloed

Dinsdagmorgen 24 juli
(Melodie: Lichtstad met uw paarlen
poorten)

Zonder vader, zonder moeder
Aan de Zoon van God gelijk
Melchizedek was en is dat
En dat geeft ervan dus blijk
Dat al wat uit Adam voortkwam
Aan de kant geschoven is
Melchizedek is verschenen
Christus en Diens erfenis

Melchizedek is verschenen
Na de strijd van Abraham
Brood en wijn, die had hij bij zich
Toen die koning bij hem kwam
Hij heeft Abraham gezegend
Van hem lees je niet veel meer
Door Schrift met Schrift vergelijking
Zie je in Hem onze Heer
Eeuwig zult gij priester wezen
Werd gezegd tegen de Zoon
Naar orde van Melchizedek
Die is onze Heer gewoon
Naar de orde van Aäron
Was men priester prematuur
Dat iets hogers nog moest komen
Dat kwam dus met Christus pas

Tienden werden steeds genomen
Door wie de meerdere was
Die ook zegt wat minder is, dat
Is wat 'k in Hebreën las
Levi die uit Abram voortkwam
Is ondergeschikt geweest
Aan de priester Melchizedek
D' Opgewekte door Gods Geest
't Priesterschap is nu vervangen
Evenals de oude wet
Door 't verbond van de genade
In Christus opzij gezet
De Heer Jezus kwam uit Juda
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'n Andere dan Levi's stam
Was op aarde ook geen priester
Ambt dat bij Zijn opstaan kwam
Uit een koninklijk geslacht kwam
Onze Heer, dat van Juda
Hij werd onder wet geen Koning
Want die status kwam daarna
't Nieuw Verbond, dat nog moest komen
Zou niet zijn naar de natuur
Want Zijn priesterschap is eeuwig
't Oude was van korte duur
Dinsdagavond 24 juli
(Melodie: Aan de voeten van mijn Heiland)
Geen ding kon de wet volmaken
Die slechts schaduw is geweest
Van wat komen zou, nieuw leven
Is wat je in Hebreeën leest
Christus overtreft Aäron
In het priesterschap, want Hij
Zou een eeuwig priester wezen
Wet van Mozes is voorbij
Een museumstuk geworden
Zoals eens de vrouw van Lot
Is de wet, dus zonder leven
Zwak, staat in het Woord van God
Wij zijn voor de wet gestorven
En met Christus opgestaan
Wie nog onder wet wil leven
Neemt onwettig gedrag aan
Door de dood van de Heer Jezus
Werden wij van wet verlost
Die verlossing is volkomen
Het probleem is opgelost
Van de zonde, maar wij zouden
Nu in de genade staan

Leven daaruit en vrijmoedig
Naar de troon des Heeren gaan
Tot Christus was wet tuchtmeester
Onze hoop is beter nu
Dan verborgen in 't verleden
Hemels burgerschap voor u
Daarheen heeft de wet verwezen
Onder heel het oud verbond
Waarvoor 't heilige destijds ook
Als een uitbeelding bestond
Wij zijn samen nu gekomen
Hoger dan wat tastbaar is
Als de burgers van de hemel
En op weg naar erfenis
't Oud verbond was wel rechtvaardig
Wie geloofden zouden ooit
Kind van God ook kunnen worden
't Werd met d' open deur voltooid
Wij zijn als de eerstelingen
Op reis naar een beter land
Nu al kind van God geworden
Er wacht nog iets groters want
Zonen zullen wij ook worden
Erven samen met de Heer
Onderdeel ook van Zijn tempel
Gods Woord zegt dat telkens weer
Een uitzonderingspositie
Nu in deze tussentijd
Hebben wij als koningskind'ren
Deel van Christus' heerlijkheid
Aan 't verbond dat zoveel beter
Dan het oude destijds was
Hebben wij nu deel gekregen
Na wedergeboorte pas
De beloften der verbonden
Worden in Christus vervuld
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't Betere is nu gekomen
Dat heeft Paulus ons onthuld
Uit de mensen is genomen
Jezus, borg van 't nieuw verbond
Hij is eeuwig Hogepriester
Sinds Hij uit de dood opstond
Altijd bidden is God dienen
En de Hogepriester bidt
Hij dient God en Hij spreekt tot Hem
En tot elk gemeentelid
Middelaar is Christus Jezus
Tussen God en wie geloven
Die in Christus Jezus zijn
Woensdagmorgen 25 juli
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
De Hogepriester die wij nodig hadden
Is gekomen
Hij heeft de leiding van de kudde
Nu op Zich genomen
De kudde waar als belhamel Hij
Deel ook van uit maakt
Die met ons in het nieuw verbond
Nieuw leven is geraakt
Hij heeft Zichzelf geofferd na
Zijn opstaan uit de doden
Hij heeft Zich, na de slachtbank,
Bij de Vader aangeboden
Als dienaar in een nieuw verbond
Naar boven deed Hij dat
Hij gaf als Hogepriester
Al wat Hij gekregen had
Refrein:
De Heer is tegenwoordig
wel degelijk aan 't werk
Al wordt dat door de wereld
Totaal niet opgemerkt

Maar Hij volvoert ook
nu Zijn eeuwig plan
En als jij Zijn Woord gelooft,
weet je daarvan
De hoogst denkbare status
Die er is heeft Hij gekregen
In eeuwigheid geheiligd,
Middelaar en ons tot zegen
Wij kregen in Hem elke
Geestelijke zegening
Sinds Hij ons in 't nieuw verbond
Als Eerste ook voorging
(Refrein)
Het koningschap en priesterschap
Zijn met elkaar verbonden
En in de brief die Paulus
De Hebreeën heeft gezonden
Trok hij ook de conclusie
Dat aan Gods rechterhand
De Hogepriester in
het heiligdom nu is beland
Je ziet Hem niet, maar hoort
Hem wel, zoals in het verleden
De hogepriesters in het heiligdom
Maar wij zien heden
Dat christenen Hem daaruit
Willen trekken om te zien
Een werk op aarde van Wie zei:
U bent Vader die Ik dien
(Refrein)
Het was maar een maquette
Wat de tempel ooit kan wezen
Want God woont niet in steen,
Dat kan ik in de Bijbel lezen
De ware tabernakel is het
Hemels heiligdom
Daar is de Hogepriester een type van,
daar ging het om
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De eredienst in 't oud verbond
Als voorbeeld ooit gegeven
Die waren slechts een schaduw
Van de Geest en 't nieuwe leven
In 't heilige der heiligen
Werd 't Woord van God bewaard
Een betere bediening heeft
De Heer dan die op aard
(Refrein)
De dagen zullen komen
Bleven zieners al beloven
Dat er een nieuw verbond
Heel anders komen zal, van boven
Daarin wordt onderwijs
In hart en hoofd gebracht
Het stenen tijdperk is voorbij
Want stuk gegooid met kracht
(Refrein)
Woensdagavond 25 juli 2012
(Melodie: Welk een Vriend)
't Zijn geen opgelegde wetten
Maar geschreven in het hart
Die het nieuw verbond kenmerken
En geen overtreding tart
Nu 't Verbond van de genade
God zei: Ik gedenk niet meer
Al uw ongerechtigheden
't Goede nieuws door onze Heer
Heel het wettisch Judaïsme
Kwam pas in het buitenland
't Werd in ballingschap ontwikkeld
Overbodig was het, want
God zei dat iets nieuws zou komen
Maar 't ging om identiteit
Van de Joden. En de offers
Wilde Hij ook liever kwijt

Jeremia had gesproken
Over een gloednieuw verbond
Het regime van de genade
Toen Hij uit de dood opstond
Werd de Heiland Hogepriester
't Oud Verbond heeft Hij vervuld
Met veel godsdienstige plichten
Wordt ons in de Schrift onthuld
Mozes bracht in beeld abstracties
Die hij zien mocht indertijd
Maar hij mocht daarvan niet spreken
Paulus werd óók ingewijd
In precies dezelfde dingen
Maar hij sprak en schreef ervan
Hij ging bij de Geest te rade
En kreeg inzicht in Gods plan
In de eerste tabernakel
Die het heilige ook heet
Was het dat een priester daag'lijks
Al zijn priesterdiensten deed
In de twee tabernakel
Lag van Aäron de staf
Waaraan kracht eenmaal verleend is
Toen God daaraan leven gaf
In de ark van het verbond was
Manna, dat rechtstreeks verwees
Naar het Woord en eeuwig leven
En naar Wie geloof bewees
Hij in Wie Gods Woord geplant werd
En een kist, gemaakt van goud
Heeft naar heerlijkheid verwezen
Die Christus is toevertrouwd
In de tweede tabernakel
Kwam maar eenmaal in het jaar
D' hogepriester, die bloed sprengde
Op de route ook daarnaar
Maar tenslotte op 't zoendeksel
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En de dienst werd dan gestaakt
In het heilige, het oude
Heeft het nieuwe niet gesmaakt
Zolang d'eerste tabernakel
Nog in stand bleef, onder wet
Was van reiniging geen sprake
Onze Heer maakt vrij van smet
Maar je krijgt geen rein geweten
Als schuld je wordt aangepraat
Door je onder wet te stellen
En genade dus loslaat
Christus ging de tabernakel
Binnen die veel beter was
Het ontastelijke Sion
't Nieuwe leven kwam toen pas
Wie bloed geeft, die geeft nieuw leven
Dat is wat de Heere deed
Bloed dat reinigt, dat is wat u
Zeker na vanavond weet
't Bloed van Christus voedt en reinigt
Hij is eenmaal ingegaan
In het heiligdom, bracht eeuwig
Lossing; Hij is opgestaan
Zijn bloed reinigt het geweten
Van dood werk, Hij is actief
Zijn nieuw leven dat is in ons
En Hij heeft Zijn lichaam lief
Donderdagmorgen 26 juli 2012
(Melodie: Heer, vergeef)
Meer dan bloed van dode dieren
Reinigt van dood werk het bloed
Van de Heere Jezus Christus
Dat dat ook inwendig doet
Bloed van stieren en van bokken
Brengt ons de legerplaats in

Maar de rode vaars die leidt ons
Juist daaruit, een nieuw begin
Ons gegeven is een altaar
Niet dat altaar in een kerk
Waar het barst van rituelen
Maar het blijft voor ons toch sterk
Dat men maar niet heeft begrepen
Waar die symboliek voor staat
In het zichtbare blijft steken
Legerplaats niet achterlaat
Wij verloren 't oude leven
Hebben daarop geen recht meer
Want wij leven van het altaar
Door genade van de Heer
En wij hebben 't recht te eten
Bij Hem die ons niet begeeft
Hij verschaft wie Hem wil dienen
Voedsel waarvan die dan leeft
Louter voor het oude leven
Reikt de Heere ons niets aan
Want dat bracht Hij in de dood dus
Dat kan Hij niet helpen gaan
Maar wij mogen met ons lichaam
Christus dienen, naar de Geest
Niet naar letter, naar de wet die
Doodsbediening is geweest
Wat de Geest wil openbaren
Dat staat in het levend Woord
Velen zeggen: " 'k Laat dat dicht, want
Ik heb zelf de Geest gehoord"
Onze hemelse positie
Is het voorhangsel voorbij
Maar veel christ’lijke Corinthen
Leven liever daar niet bij
Naar de mate van ons ingaan
In het heiligdom zijn wij
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In de wereld vreemdelingen
Buiten legerplaats, maar vrij
Bokken werden uitgelaten
Indertijd in de woestijn
Daar was eten en daar zal ook
Voor ons hemels voedsel zijn
De Heer dienen is hier smaadheid
Joden worden dood verklaard
Als z' in Christus gaan geloven
Met verdrukking gaat 't gepaard
In de opperzaal was Christus
Buiten wat legerplaats is
'k Word geacht ook daar te wezen
Bij het altaar aan Zijn dis
Zodra wij de Heer gaan dienen
Zijn we in oorlog, om de rust
Die wij kregen is het nodig
Dat je ook bent uitgerust
Met de hele wapenrusting
In de wereld oogst je haat
Da's geen prosperity gospel
Als de kruik te water gaat
De Heer reinigt het geweten
Om te dienen in Zijn plan
Dat is Zijn huidige werk, maar
Velen weten daar niet van
Onze Heer wil tot ons spreken
Dat houdt daarmee ook verband
Hij gaf Zich voor Zijn Gemeente
Brengt haar heiliging tot stand
Donderdagavond 26 juli 2012
(Melodie: Welk een Vriend)
Christus reinigt Zijn gemeente
Door het reine waterbad
Hij heeft Zich overgegeven
En Zijn huidig werk is dat

Hij zich wijdt aan 't hemels lichaam
Waarvan Hij Zelf is het hoofd
Eenmaal heeft Hij Zich vernederd
Door dood heen heeft Hij geloofd
Opgevaren naar de hemel
Is Wie daar vandaan ook kwam
Mensenzoon, hoofd van de mensheid
Die mijn schuld eens op zich nam
Maar de Heere is verhoogd nu
Mozes' slang was beeld daarvan
Dus van onze Hogepriester
Die nu ons verlossen kan
Hoe zou men nieuw leven leven
Als het nog niet is ontstaan
Maar na de wedergeboorte
Komt daar wel wat achteraan
Om gerechtigheid te dienen
En dus niet de duisternis
Raken wij buiten de wereld
Die de onze niet meer is
Als je geen poot wilt verzetten
Dan ontbeer je licht ook niet
Maar als je met Hem gaat wand'len,
Dus Hem dienen, ja dan biedt
Reiniging jou die gemeenschap
Krachtens Gods gerechtigheid
Gedenkt Hij niet meer jouw zonden
Ook als jij die niet belijdt
Met de dood van de Heer Jezus
Kwam een eind aan 't oud verbond
En het nieuwe kwam toen Christus
Eenmaal uit de dood opstond
Door genade te aanvaarden
Ga je je richten op de Heer
Je kunt je in Hem verliezen
Door genade meer en meer
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Een behouden aankomst is er
Maar daarmee geen kalme tocht
Zoals Paulus in dat scheepje
Destijds al ervaren mocht
De Heer plant in onze harten
Gods altijd levende Woord
En met heerlijkheid gekroond
Ziet hij Hem die bij Hem hoort
Vele zonen zal God leiden
Tot des Heeren heerlijkheid
Dat doet Christus nu want dat is
Zijn werk dus in deze tijd
Tot het priesterschap geroepen
Zijn wie Hij Zijn broeders noemt
In het midden der gemeente
Is het dat de Heer God roemt
Hij toonde Zich niet aan de wereld
Maar aan Zijn broeders alleen
Dat doet Christus dus vandaag ook
Ga maar door de Psalmen heen
Die worden in onze dagen
Weten wij, door Hem vervuld
Tot de Zijnen blijft Hij spreken
Heeft Zijn heerlijkheid onthuld
Vrijdagmorgen 27 juli 2012
(Melodie: O, Heer ik weet)
Wanneer ons hart ons soms veroordeelt
God is toch veel meer dan het hart
Hij spreekt ons vrij, het is in feite
Dat wij door hoogmoed zijn verward
Omdat wij dan onze opinie
Hoger dan die van God aanslaan
Dat lijkt wel een harde conclusie
Maar Gods Woord reikt ons die aan
Er moest ooit wel een einde komen
Aan 't oud verbond, dat was Gods plan

Het nieuwe is nu aangebroken
Maar 'n Jood wil niet weten daarvan
Geopenbaard is buiten wel nu
Door God heel Zijn rechtvaardigheid
En het geloof van Christus Jezus
Is oorzaak van mijn zaligheid
Wij zijn verlost in Christus Jezus
Door God gegeven aan de Zoon
En worden om niet gerechtvaardigd
Op weg naar erfenis en kroon
Hij is geschonken als verzoening
De Levensvorst en demonstreert
Daarmee rechtvaardigheid, veroordeelt
Heeft de mens geëxecuteerd
Niet ieder mens wordt eens behouden
Want hij draagt verantwoord'lijkheid
Te kiezen voor het nieuwe leven
Maar dat is Gods rechtvaardigheid
Nog altijd tot betoning daarvan
Is aan het werk nu onze Heer
Hij spreekt ons vrij, recht had zijn loop al
Bracht een totale ommekeer
God brengt een oordeel over zonde
En ongeloof veroordeelt Hij
't Is niet verplicht om te geloven
Maar je kiest zelf en weet dat jij
Als je dat doet daarnaar zou wand'len
Nieuw leven in een Nieuw Verbond
Door dood is 't oude nu vervuld en
Het nieuwe kwam toen Hij opstond
De Zoon des mensen was van boven
En uit de hemel neergedaald
Door als een mens te overlijden
Werd schuld door 't testament betaald
Hij is bij God voor ons verschenen
Meteen na Zijn verrijzenis
Het nieuw verbond is aangebroken
Omdat de Heer verrezen is
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De Heer is onze Hogepriester
Maar wie de Schrift heeft uitgehold
Die schuift dat heilsfeit dus terzijde
Alsof dat slechts voor Israël gold
Onze positie is bevoorrecht
Aan ons maakt Christus Zich bekend
Hij die nu Zijn gemeente bouwt en
De Herder die Zijn schapen kent
Hij zal Zijn rechten weldra claimen
Als Hij terugkomt op de aard'
En Zich dan ook als de Messias
Van Israël dus openbaart
Het heiligdom kwam Christus binnen
Na uit dood te zijn opgestaan
Het is de mens beschikt te sterven
Daarna is Hij omhoog gegaan
Vrijdagavond 27 juli 2012
(Niet ten gehore gebracht)
Loon komt niet door slechts geloven
Maar ontvangt wie daaruit leeft
Wij zouden altijd vertrouwen
Op wie God aangesteld heeft
Als de grote Hogepriester
En naarmate wij 't niet doen
Zullen wij aan loon verliezen
Een onzalig visioen
Niet uit werken zijn wij zalig
Maar verkregen zaligheid
Is tot doen van goede werken
Daartoe zijn wij toebereid
Wij zijn één met Hem geworden
Hebben deel ook aan Zijn dood
Zoals Christus opgewekt is
Zo ook wij, tot dienst genood
In nieuwheid des levens wand'len
Dat is de bedoeling nu

Voor wie één met Hem eens werden
Vrijgesproken bent ook u,
In geloof, van macht der zonde
Om te leven met de Heer
Zonde zouden wij niet dienen
Maar de Heere des te meer
De wet kon niet heilig maken
Door de offers, jaar na jaar
Anders zou 't offeren stoppen
Men gedenkt dan zonden, maar
Daardoor word je niet geheiligd
En onder het Nieuw Verbond
Ben je zonder meer gereinigd
Door wie stierf en ook opstond
Wij vieren geen verzoendagen
Want wij zijn verzoend voorgoed
Hebben deel aan dood en opstaan
Van Wie ons nu leven doet
En Zijn Lichaam, de Gemeente
Is het offer van de Heer
In en door wie wij volmaakt zijn
Erfgenamen evenzeer
'Zie, Ik kom en doe Uw wil, God'
Christus zei 't en daarmee nam
Hij het eerste weg, het tweede,
Naar Bijbels principe, kwam
Wij zijn leden van Zijn Lichaam
Dat Hij brengt als offer, want
Hij legde eens al de Zijnen
Offerend in Vaders hand
Met wat er eenmaal gebeurd is
Worden wij vandaag geacht
In te stemmen en ook dopen
Wordt als instemming verwacht
Van degenen die geloven
Meld je bij het Hoofd nou maar
Anders is je aardse leven
Doelloos, want jou doel ligt dáár
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Jouw ziel is 't actieve leven
Die behouden wordt alleen
Als je die in Christus dienst stelt
Door al je aardse jaren heen
Er is zaligheid van zielen
Maar ook zaligheid naar geest
't Is een zegen als je leven
Straks niet zinloos is geweest
Er is, moet je constateren
Toch geen echt alternatief
Voor het leven voor de Heer, want
Dat bied ons ook perspectief
De inwoning van het Woord leidt
Ons naar aanstelling tot zoon
Door in dienstbaarheid te leven
Deel je met Hem ook in loon
Niet in alles zal Hij leiden
Maar ten goede werkt wel mee
Al wat ons kan overkomen
Op de wilde levenszee
Iedereen is verantwoord'lijk
Voor het leven dat hij leidt
Als wij Christus niet verlooch'nen
Is Hij steeds tot hulp bereid
Wij zijn eens door Hem gereinigd
Dank de Heer daar nou maar voor
En voor dat Hij wast de voeten
Dat is iets anders dan door
Elke dag zonden belijden
Bij wat Hij wegnam stilstaan
Dank doet een slechte gewoonte
Van je slijten langzaamaan
Rond de Heer komen wij samen
Dus bij de genadetroon
Wij die aan Hem toegewijd zijn
Aan de eens verrezen Zoon
Samenkomen wil niet zeggen
Dat je 'n dienst op zondag houdt

In de Bijbel wil het zeggen:
Melden bij op Wie je bouwt
Als je weet wie onze Heer is
Kan slechts peanuts zijn de rest
In Zijn dienst ons nu te stellen
Die ons voedt en dorsten lest
Wij zullen gedaagd ooit worden
En dan komt het er op aan
Of je in je aardse leven
Achter Hem aan bent gegaan
Laat ons onze loopbaan lopen
Die aan ons is voorgesteld
Niet zien op omstandigheden
Alleen onze Leidsman telt
Tegenwoordig werk van Christus
Vind je in de wereld niet
Hij roept ons daaruit te komen
Die ons plaats aan Zijn dis biedt
Het gaat bij het Avondmaal ook
Om het leven door het bloed
En dat kan dus niet de dood zijn
Hoewel men gewoonlijk doet
Of brood en de wijn verwijzen
Naar het sterven, maar Hij leeft
In ons die alles verspeelden
Maar aan wie Hij Leven geeft
Slotlied
(Melodie: Het Paspoort)
Ieder uur, elke dag is nu Christus
Aan het werk ook voor u en voor mij
Maar Hij dient daarmee primair de Vader
Hogepriester vandaag, Die is Hij
Als je het kruis van Hem hebt aanvaard
Leer dan ook maar van Zijn werk de aard
Laat ons dus gaan met vrijmoedigheid
Tot de troon van Hem Die voor ons pleit
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Na de melk moet je wel vaste spijze
Tot je nemen, die jou groeien doet
Wie van melk alleen wil blijven leven
Blijft een kind en wordt niet goed gevoed
Dit is de tijd van t nieuwe verbond
Waarin onze Heer met kracht opstond
Zichtbare typen daarvan zijn voorbij
Hogepriester voor eeuwig is Hij
Heb jij ook je gemeld bij de Meester
Tegen Hem gezegd: 'deel mij maar in
Om zoals U God dient U te dienen'
Waarom maak je vandaag geen begin
Ga naar de troon, in Zijn heiligdom
Met al wat je hebt. De Heer zegt: 'Kom'
Zeg het de eeuwige Koning maar na
'Hier ben ik, opdat 'k U dienen ga'
Tussenspel
Hoe lang zoek jij naar rust in je leven?
Hoe lang bid je om dieper geloof?
Heb je alles al overgegeven
Aan Hem Die jou Zijn rust heeft beloofd
Ook als je bent voor eeuwig gered
En door Zijn dood niet meer onder wet
Blijft of je in vrijheid Hem dient de vraag
Maar je kunt je nog melden vandaag

COLOFON:
Teksten: Johan Th. Bos, vrij naar Ab Klein
Haneveld.Begeleiding:AddeWeger.©212
NBC / Gospel Productions. Alles uit deze
uitgave mag worden overgenomen, mits
met duidelijke bronvermelding.
Lied: Blij met de Bijbel

De Maker van alles
Van hemel en aarde
Wat Hij wilde zeggen
Dat heeft Hij gezegd
Het is niet zo handig
En heel onverstandig
Als je Zijn Bijbel
Opzij hebt gelegd
Refrein:
Blij met de Bijbel, blij met de Bijbel
Blij met de Bijbel zijn wij
Het Boek van het leven
Dat is ons gegeven
Om de Schepper te kennen
En dat maakt ons blij
De Heer van wat waar is
Hij liet aan jou schrijven
Het Boek van de waarheid
Want echt, die bestaat
Door lezen en leren
Zijn Woord te begeren
Zie jij wat Hij deed
En wat Hij doen gaat
Wij eren Hem die ons
Zijn Boek heeft gegeven
Waarin Hij Zijn plannen
Aan ons openbaart
Kom, laten wij buigen
En Hem eer betuigen
Heerser des hemels
En straks ook op aard
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Nederlands Bijbelstudie Contactdagen
zullen d.v. worden gehouden in
Wijkcentrum Het Bolwerk
Ravelijn 55, 7325 NT
Apeldoorn
Op enkele tientallen meters van het spoorwegstation Apeldoorn-Osseveld
Op de volgende data:
2012: 22 september, 17 november;
2013: 12 januari; 9 maart; 4 mei; 21 september; 16 november
De drie bijeenkomsten beginnen achtereenvolgens om 10:00, 13:00 en
15:00 uur. Speciale bijeenkomsten worden gehouden voor kinderen. De
Contactdagen zijn vrij toegankelijk; de kosten worden bestreden uit een
collecte. Eten en drinken kan men zelf meebrengen, maar zijn tijdens de
pauzes ook verkrijgbaar in de zaal zelf. Zie de routebeschrijving op www.
bijbelstudie.nl.

Onderwerp voor 22 september:
Hemels Burgerschap
Internationalisering, globalisering, dubbele paspoorten en inburgeringscursussen hebben het begrip burgerschap zijn betekenis goeddeels
ontnomen. En ook de Bijbelse hemel is verworden tot een vage gelukzaligheid en een mistig hiernamaals.
Maar wat wil het zeggen dat gelovigen zijn "gezet en de hemel", zijn "gezegend in de hemel" en in het bezit zijn van "hemels burgerschap"? Niet
eerst hier na, maar reeds hier en nu!
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 27 sep,
11/25 okt, 8/22 nov, 6 dec,
17/31 jan, 14/28 feb, 14/28 mrt,
11/25 apr, 23 mei; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2;
Jozef's geschiedenissen

's HERTOGENBOSCH woensdag
26 sep, 10/24 okt, 7/21 nov,
12 dec, 16/30 jan, 13/27 feb,
13/27 mrt, 10/24 apr; 20:00 uur;
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20;
De gelijkenissen

APELDOORN zondag 7 okt, 2 dec;
10:30 uur, "Kindervreugd"
P. Saenredamstr. 15

Leerdam zondag 16 sep, 14 okt, 11
nov, 9 dec, 3 feb, 3/31 mrt,
28 apr, 26 mei, 23 juni, 21 juli;
10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a;
Nog geen onderwerp bekend

APELDOORN zaterdag 22 sept;
17 nov, 12 jan, 9 mrt, 4 mei;
10:00 tot 16:00 uur;
Het Bolwerk, Ravelijn 55;
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
Beverwijk zondag 23 sep, 18 nov,
24 feb, 5 mei, 2 jun; 10:00 uur;
B.H.K.-gebouw, Groenelaan 74

Linschoten maandag 24 sep,
8/22 okt, 5/19 nov, 3 dec,
14/28 jan, 11/25 feb, 11/25 mrt,
8/22 apr, 6 mei, ; 20:00 uur;
"Bij de tol", Nieuwe Zandweg 12;
Nog geen ondeerwerp bekend

BOLSWARD zondag 30 sep, 28 okt,
25 nov, 23 dec, 20 jan, 17 feb,
17 mrt, 14 apr, 12 mei, 9 jun,
7 jul; 10:00 uur;
"Oranje-Kapel", Grote Dijlakker 41;
Het Evangelie van Lukas

OLDEBROEK dinsdag 25 sep,
9/23 okt, 6/20 nov, 4 dec,
15/29 jan, 12/26 feb, 12/26 mrt,
9/23 apr, 7/21 mei; 20:00 uur;
Stationsweg 43;
Christus in de Psalmen

DRACHTEN donderdag 4/18 okt,
1/15/29 nov, 13 dec, 24 jan,
7/21 feb, 7/21 mrt, 4/18 apr;
20:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31; Het boek 2Samuel

OLDEBROEK zondag 16/30 sep,
14/28 okt, 11/25 nov, 9 dec, 20 jan,
3/17 feb, 3/17/31 mrt, 14/28 apr,
12/26 mei, ; 17:30 uur;
L.H.N.O. gebouw;
Van Sytzamalaan 3

Emmen maandag 1/15/29 okt,
12/26 nov, 10 dec, 21 jan, 4/18 feb,
4/18 mrt, 15/29 apr, 13/27 mei;
20:00 uur; Ichthuskerk,
Walstraat 21;
De profeet Hosea

URK dinsdag 2/16/30 okt, 13/27 nov,
11 dec, 22 jan, 5/19 feb, 5/19 mrt,
2/16 apr, 14/28 mei;
20:00 uur; 't Jeugd, Richel 4;
De profeet Jeremia
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Eenheid

Doelend op de bede "...opdat zij allen één zijn", Joh.17:21 sprak een "christelijke leider" kortgeleden over "het
onvervulde gebed van de Heere Jezus". Wij christenen zijn immers hopeloos verdeeld in allerlei onderling
wedijverende kerken en zgn. geloofsgemeenschappen en denominaties.
Zou de geachte broeder nu werkelijk
hebben gedacht, dat dit gebed van de
Heere Jezus tot Zijn hemelse Vader de
wens inhield, dat God Zelf de christenen
zou onderbrengen in één algemene organisatie, één wereldkerk? En dat God
in gebreke is gebleven door dit gebed
van Jezus kennelijk niet te honoreren?
De Bijbel leert anders. Die leert, dat
alle gelovigen daadwerkelijk één zijn in
Christus, behoren tot Zijn kudde, leden
zijn van Zijn lichaam en deel uitmaken
van Zijn volk, Zijn huis, en Zijn tempel.
De oproep aan ons als gelovigen
is dan ook niet om één te worden,
maar om de bestaande eenheid in
Christus niet "na te laten", Heb.10:25 en
om ons te benaarstigen deze geestelijke eenheid vast te houden. Ef.4:4 e.v.
Zichtbare zaken zijn altijd verdeeld.
en kerkgenootschappen zijn dat per
definitie. Maar in het licht van Gods
Woord zien, kennen, belijden en beleven wij de Gemeente als eenheid in
Christus. Want, om met de apostolische geloofsbelijdenis te spreken:
Ik geloof in één heilige, algemene,
christelijke kerk, de gemeenschap
der heiligen. Met maar één Hoofd.
Ab Klein Haneveld

Uitdestatuten:"DeStichtingNe-derlands
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, contact
dagen, 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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