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Een veel beter verbond
In het Oude Testament sloot God diverse verbonden. Zoals met Abraham, Noach, Mozes en David. Zij mondden allemaal uit in het Nieuwe Verbond, van kracht geworden bij de
opstanding van de Heere Jezus Christus. Een béter verbond
dan wat er tot dan was geweest, constateerde Paulus. Daar
was overigens - bedekt - in het Oude Testament naar verwezen.

Voor de via Mozes aan Israël gegeven wet was geen plaats meer na Christus'
verrijzenis. Hij had die, als nakomeling van Adam, door Zijn dood vervuld.
Die wet is volgens Petrus een ondraaglijk juk gebleken. Een spiegel waarin
de mens steeds ziet hoe vuil hij is, maar waarmee hij zich niet kan reinigen.
Toch leven velen nog onder die wet. Zowel Joden als christenen. 'Onzinnig', noemde Paulus dat, toen hij het constateerde bij de Galaten.
Over de vrijheid en genade, kern van het Nieuwe Verbond, ging de Bijbelstudieconferentie 2013 van het NBC (20 t/m 27 juli) in Wuppertal.
Regels horen bij kinderen, maar gelovigen mogen op weg zijn naar volwassenheid en - ontvangen van erfenis inhoudend - zoonschap. Daarbij hoort
vrijheid. Om de Heer te dienen, dus niet ter wille van bandeloosheid. Leven
in vrijheid is kiezen en verantwoordelijkheid nemen. Anders dan de situatie
onder wet en regelgeving, waarbij de wetgever - tevergeefs - de keuzes maakte.
Dat en andere aspecten van het 'Betere Verbond' belichtte Ab Klein Haneveld tijdens de studieweek. Zijn dagelijkse Bijbelstudies werden door Johan
Th. Bos samengevat in een onmiddellijk daarna gezongen (of voorgelezen)
lied, met orgelbegeleiding door Ad de Weger. Om enigszins compleet te zijn,
schreef Johan meer coupletten dan hij in de beperkte tijd ten gehore kon
brengen. Ook de strofen waarmee dat niet gebeurde, staan in deze brochure.
Opnieuw zien wij terug op een gezegende conferentie. Ter herinnering daaraan
presenteren wij dit geschriftje. Moge het bijdragen aan het besef dat gelovigen
onder het Nieuwe Verbond zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen.
De samenstellers
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Zaterdagavond 20 juli 2013
(Melodie: Heer, vergeef)
Nieuw is niet altijd veel beter
Beter is wel 't Nieuw Verbond
Gods Woord leert: Hij is Dezelfde
Maar in tijd die ooit bestond
Deed Hij niet altijd hetzelfde
Velen weten daar niet van
Onze Heer heeft een agenda
Er zijn fasen in Zijn plan
Weten van onze positie
Vergt te weten wat Hij doet
Wat Hij deed in loop der eeuwen
En wat nog gebeuren moet
Van 't begin af is gesproken
Dat een Heerser komen zou
Nog verborgen nu, straks zichtbaar
Ook voor wie niet horen wou
Zoon van David, die gekroond is
En tot heerlijkheid gesteld
Wordt Koning van heel de schepping
Dat is wat Gods Woord vertelt
Er zijn meer dan één verbonden
Velen willen daar niet aan
Basis van de kinderdoop, want
Eén verbond zou maar bestaan
Parallellen, symbolieken
Zie je in Galaten vier
Van 't verbond van de genade
Zie ik in de wet geen zier
Door ruim aanbod van genade
Volgt voor predikers ontslag
Maar ook wie die te smal aanbood
Deed te vaak wat daar niet mag
Het verbond van de genade
Is waaronder heden leeft

Wie gelooft omdat de Heer Zelf
Eens de wet volbracht al heeft
Paulus heeft aan ons geschreven
Dat de vrije, niet de wet
Uit belofte is geboren
En in vrijheid dus gezet
Abraham kreeg wel twee zonen
Uit Hagar kwam slavernij
Isaäc staat voor genade
Voor 't verbond dat ons maakt vrij
God heeft nieuw leven gegeven
Vrij gemaakt van dienstbaarheid
Waarvan Sarah ooit een beeld was
Van de weg naar heerlijkheid
Christus is de Hogepriester
Van het fonkelNieuw Verbond
Voorheen bleven niet de priesters
Wie in nieuw leven opstond
Als de Eerste is gegeven
Priesterschap in eeuwigheid
Onvergankelijk en daarom
Maakt Hij zalig voor altijd
Als er zoiets als ervaring
Ook vandaag voor ons bestaat
Is dat die van de genade
Voor wie daaruit leven gaat
't Koninkrijk Gods is onzichtbaar
Voor wie niet geboren is
Uit de Geest, het Woord en Waarheid
En op weg naar erfenis
Zondagmorgen 21 juli 2013
(Voorgelezen)
In de Bijbel speelt de wet niet
Eigenlijk zo'n grote rol
Maar de mens wil regels hebben
En daarom is daarvan vol
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Deze wereld, maar de Vader
Wil dat verantwoordelijkheid
Wij zelfstandig zullen dragen
Op de weg naar heerlijkheid
In het politieke stromen
Zie je ook wel het verschil
Tussen wetten en genade
Als je dat tenminste wil
Als je niet de Bijbel opent
Heb je kerkrecht nodig, want
Wet en regel zet genade
Toch in feite aan de kant
Kwam de kerk nu in de plaats van
't Oude volk van Israël
Ja en nee, dat kun je zeggen
Is Israël Israël wel?
Wat eens aan dat volk beloofd was
Kwam daarna bij ons terecht
Christus is onder de wet niet
Dat heeft Paulus ons gezegd
Erfgenaam van de beloften
Is wie bij Israël hoort
Dat is aanstelling tot zonen
Weten wij nu uit Gods Woord
Uit God door Zijn Geest geboren
Is een ieder die gelooft
En de aanstelling tot zonen
Is door Hem aan hen beloofd
God heeft eenmaal heel de mensheid
In de volkeren verdeeld
Dat was het verbond van Noach
Wat een rol ook heeft gespeeld
In de spits van alle naties
Dus het volk van Israël
Nu niet meer Zijn volk, maar eenmaal
Staat het niet meer buitenspel

De verbonden en wetgeving
Liggen in Israël vast
Dienst aan God was 't volk gegeven
Wat bij 't priestervolk ook past
Wie deel kreeg aan die verbonden
Heeft daarmee ook heerlijkheid
Die de erfenis zou brengen
Israël is dienstbaarheid
Wie de zegen der verbonden
Heeft ontvangen die hoort bij
Israël, dat is een titel
En een erfdeel, weten wij
Maar dat wil dan nog niet zeggen
Dat de kerk in de plaats kwam
Van dat oude volk, dat nog niet
Zijn Messias tot zich nam
Ja, wij zullen tegemoet gaan
Als gemeente eens de Heer
En dan met Hem wederkeren
In Zijn heerlijkheid een keer
Met Hem zullen openbaren
Wij Zijn koninkrijk op aard
En vandaag al zijn de Zijnen
De naam Israël wel waard
Zondagavond
(Melodie: Eens zal ik mijn Heer ontmoeten)
Israël kreeg de verbonden
Maar vandaag heet iedereen
Die gelooft in de Messias
Israël, titel alleen
Is het voor wedergeboornen
Tot de werken voorbereid
Door God Zelf, het is een kwestie
Dus van verantwoor'lijkheid

NBC augustus 2013 pagina 3

Nederlands Bijbelstudie Centrum
Kind van God ben je geworden
Adeldom, die ook verplicht
Niet door wet, maar in genade
En niet meer op vlees gericht
Niet in vlees zijn wij besneden
Als toen Christus er niet was
Kregen deel aan de verbonden
Na opstanding van Hem pas
Burgerschap van Israël was
Destijds voor heidenen niet
Hopeloos in deze wereld
Die de Schepper geenszins ziet
Vastgelegd zijn de beloften
Dat geeft hoop aan wie gelooft
Wie ver was, die kwam nabij, kreeg
In de Heer wat was beloofd
Vreemdelingen in Efeze
Zijn geen vreemdelingen meer
Kregen deel aan Israël door
Christus Jezus, onze Heer
Ja, er zijn heus wel verschillen
Maar veel komt ook overeen
Van Israël en Gemeente
Maar dan in Christus alleen
Wie aan Christus nog geen deel heeft
Is ook geen Israëliet
Hij alleen is onze Vrede
Waar je ook eenheid in ziet
Want Hij maakte twee partijen
In de nieuwe schepping één
En de muur is weggenomen
Die er nog wel was voorheen
Bij de opstanding van Christus
Kwam er een gloedNieuw Verbond
En een burgerschap des hemels
Daar verwees naar wat al stond
In de oude profetieën
Medeburgers zijn nu wij

Kregen deel aan het huis Gods en
Hoofd en Hoeksteen die is Hij
De Gemeente is een tempel
En bekwaam samengevoegd
Daarin woont de Hogepriester
In de Geest, wordt toegevoegd
In Gods Woord, dat ons laat weten:
Beter is het Nieuw Verbond
Dat God met ons heeft gesloten
Door Hem Die uit dood opstond
Maandagmorgen 22 juli 2013
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Nadat de mensen steeds na opstaan
Weer waren gevallen
Kwam het verbond met Noach
't Waren maar kleine aantallen
Waarmee de mensheid werd gered
Dus Noach is een beeld
Van Hem Die eenmaal komen zou
Profetisch meegedeeld
In 't eerste boek van Gods Woord is
Eenmaal aan ons geschreven
Dat men zich ook uitbreiden moest
Dat is niet uitgebleven
De mens is destijds aangesteld
Tot heersen op de aard
Wat die ervan terecht bracht, nou
Dat is niet zoveel waard
Refrein:
Door Christus is gekomen
Het betere verbond
Door Hem Die is gestorven
Maar uit de dood opstond
Genade kwam er in de plaats van wet
Want de Schepper heeft
Zijn plannen doorgezet
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De Mens die Gods beeld wezen zal
Die moet heden nog komen
De Tweede Adam heeft Gods kracht
Dat Godsbeeld aangenomen
En wij worden veranderd
Naar Zijn Beeld, zegt het Woord
Maar van nature hebben wij
't Beeld dat bij Adam hoort
Essentie van het Oud Verbond
Die is te demonstreren
Dat regeltjes niet helpen
Om een volk te regeren
Gods dienaresse die zou zijn
Op aard de overheid
Maar God maakte de volken, Hij
Bracht orde en onderscheid
(Refrein)
Verwekken van veel kinderen
Ging over erfgenamen
Dus jonge mensen die daarna
Ook tot het zoonschap kwamen
Een kind hoort bij de ouders
En de vader die bepaalt
Wanneer het de volwassenheid
En 't erfdeel heeft behaald
Het goede nieuws dat Noach kreeg:
God zou niet meer verderven
Door water heel de aarde, maar
Slecht nieuws voor wie niet erven
Is dat de aarde eenmaal
Door het vuur wel zal vergaan
Want of je dat nou wilt of niet
Er komt een oordeel aan
(Refrein)
Voor meer spiritualiteit
Moet 'k vegetarisch eten
Het is in strijd met wat de Heer

Zei destijds naar wij weten
Want Noach kreeg de opdracht:
Eet van nu af aan meer vlees
God zei toch niet voor niets wat ik
In Genesis negen lees
Wij zouden naar de oude mens
Steeds onderdanig wezen
Aan overheden hier op aard
Kan 'k ook in Gods Woord lezen
Uiteindelijk vervangt Hij
De wereldse overheid
De macht die Christus heeft, wordt
Eens openbaar in eeuwigheid
(Refrein)
God blijft voor uitvoer van Zijn plan
Door eeuwen heen wel zorgen
Opdat het Lichaam wordt gebouwd
Maar Hij doet dat verborgen
Hij bouwt nu de Gemeente
En wat daar dus bij hoort
Is dat Hij ingrijpt als teveel
Er hinder komt voor 't Woord
(Refrein)
Maandagavond
(Melodie: O, Heer ik weet)
't Verbond van Abraham dat komt
vaak
In heel de Bijbel steeds weer voor
Heeft veel verschillende aspecten
Vergt lange studies ook daardoor
't Verbond dat is ook heel veelzijdig
Het kwam toen hij destijds nog dacht:
De butler zal mijn erfdeel krijgen
Want hij had nog geen nageslacht
'Tot vader wordt u van veel volken'
Heeft God aan Abraham beloofd
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't Was wat zijn naam ook heeft betekend
Voorbeeld werd hij van wie gelooft
Een volk van drie miljoen personen
Werd in twee eeuwen Israël
Maar het is daarna uitgezworven
De volken kwamen er dus wel
Als een profeet sprak destijds Jacob
Toen hij als 't ware overdroeg
Wat al aan Abraham beloofd was
Maar er is geen ruimte genoeg
In 't Oude Testament om alles
Was er gebeuren zou met zaad
Van Abraham en zoon te zeggen
't Is wat nog kwam en komen gaat
In Kanaän was hij een vreemde
En Israël heeft niet altijd
Zoals beloofd was, daar gewoond ook
Dat komt nog eens op Christus' tijd
God heeft het leven in Zichzelf en
Is wie de Zoon ook leven gaf
Hij stamt als Mensenzoon van Noach
En verder nog: van Adam af
De symboliek van het besnijden
Die eens werd geïntroduceerd
God rekent af met vlees en vruchtbaar
Is wat de voorhuid nog maskeert
Besnijdenis die is symbolisch
Van dood en leven steeds een beeld
En waar men louter onder wet leeft
Wordt heel de symboliek verheeld
Besnijdenis heeft steeds verwezen
Naar wat onder het Nieuw Verbond
Leven zou zijn, besneden harten
Sinds Christus uit de dood opstond
De Zoon die Sarah eens zou baren
Zou oorsprong van veel volken zijn

Het leek een grap, waar bleek de waarheid
Geheel met Gods plan dus in lijn
Dinsdagmorgen 23 juli 2013
(Voorgelezen)
Het verbond met Abram is nu
In het Nieuw Verbond vervuld
Niet dus dat der wet, maar dat wordt
Veel te dikwijls niet onthuld
Ordening van Melchizedek
Daaruit is 't priesterschap nu
Hogepriester, Die is Christus
Priesterschap voor jou en u
Onze Koning, Zoon van David
De Messias, onze Heer
Wordt als Davids Zoon omschreven
In de Bijbel keer op keer
David mocht geen tempel bouwen
Want God had dat niet gevraagd
Maar Hij zei tot Salomo zou
't Bouwen toen worden vertraagd
Niet wat David niet zou mogen
Maar wat God Zelf wel doen zou
Was een huis voor David bouwen
Dat is wat God zeggen wou
De belofte: geen verdrukking
Eenmaal aan David gedaan
Is voor Israël nog steeds niet
Voor altijd nu ingegaan
Profetie kan slechts geschieden
Uit waarneming boven tijd
Twee Samuël hoofdstuk zeven
Is ook aan toekomst gewijd
Wat daar staat, gold niet alleen maar
Voor die David en zijn land
't Gaat niet over Juda, wij zijn
Bij Israël aangeland

NBC augustus 2013 pagina 6

Nederlands Bijbelstudie Circulaire

Elke dag blijft God nog denken,
Zegt Hij Zelf, aan Israël
En dat zijn dus de tien stammen
't Is meer dan een woordenspel
'Voor Mij zal jouw Zoon straks bouwen
Een bestending huis blijft staan'
't Gaat over een koningshuis, want
't Eeuwig rijk dat komt er aan
Koningschap, niet weggenomen
Is 't van David en zijn troon
't Gaat natuurlijk over Christus
Maar ook over zoon na zoon
Want de scepter zou nooit wijken
Van Juda is ons gezegd
Het lijkt wel alsof die weg is
Maar die is alleen verlegd
Erfopvolging en ook erfrecht
Zijn wij kwijt geraakt, maar toch
Blijft 't principe uit de Bijbel
Ondanks ons, bestaan, blijkt nog
God, de Schepper, blijft betrouwbaar
En Hij doet wat hij belooft
Ook al is er menigeen die
Daarvan echt geen snars gelooft
Dinsdagvond
(Melodie: Niet wat ik voor U doen wil)
Via Abraham en David
Loopt een lijn naar
Jezus Christus,
Eigenlijk van Adam al
Maar de lijn van David
Is nooit afgebroken
Menigeen die dat misschien
Bestrijden zal
De beloften aan David
Door God gegeven

Zijn ontastbaar, want
Dat zegt Zijn eigen Woord
Onze Heer, Hij doet een werk
In deze wereld
Ook een deel dat niet
Bij de gemeente hoort
Refrein:
Eenmaal is aan ons gegeven
Het veel betere verbond
Dat gestalte kreeg in Christus
Toen Hij uit de dood opstond
Wat aan Abraham beloofd was
En aan David indertijd
Wordt vervuld door koningszonen
Nu en tot in eeuwigheid
Wat heb ik er aan voor mijn
Geestelijk leven?
Dat is niet altijd
De essentiële vraag
't Gaat er om dat 't werk van God
Bekend gemaakt wordt
En Hij bouwde ooit voor
David een huis graag
Maar de boodschap van Gods Woord
Heeft vele lagen
't Gaat bijvoorbeeld somtijds
Om de antichrist
Maar toch tegelijk ook over Epifanes
Menigeen helaas
Die dat niet weet of wist
(Refrein)
Zonen waren er altijd
Op heel veel lagen
En de laatste Zoon
Op 't allerhoogst niveau
Dat is de beloofde Here
Christus Jezus
Maar je ziet zelfs
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Aan het taalgebruik en zo
Dat men doorgaans niet begreep
Dat de belofte
Voor de dynastie van David
Bleef altijd
Of het wel of niets betekent
Voor Gods kind'ren
God houdt vast
Aan Davids continuïteit
(Refrein)
Israël zou voor altijd
Wel volk van God zijn
Want een deel blijft bij Hem
Steeds achter de hand
Ook als Juda is geworden
Tot Lo Ammi
Blijft een volk van Hem
Nog in een ander land
Het profetisch Woord
Dat is zo populair niet
Want daar heeft men blijkbaar
Weinig belang bij
Maar de Heeer houdt
Een koningshuis in stand want
Trouw aan Zijn beloften
Blijft toch altijd Hij
(Refrein)
Dat aan David en diens zonen
Zijn gegeven
Koningschap altijd
In de geschiedenis
Heeft Abia ooit gezegd
Want hij citeerde
De belofte die
Door God gegeven is
Dat van Juda nooit
De scepter meer zou wijken
En nog wel van de geslachten
Tot geslacht
Heeft de Heer gezegd

Daar valt niet aan te twijf'len
Ook al zegt men
God denkt niet meer wat Hij dacht
(Refrein)
God bedient zich
Van het hele huis van David
Die gebruikt Hij
Voor uitvoering van Zijn plan
Dat wordt wel vervuld
Eenmaal in de Messias
Maar ook koningszonen
Zijn bewijs daarvan
Goedertierenheid heeft God
Niet weggenomen
Van de troon van David
Dat was Hij verplicht
Aan wat Hij profetisch
Eens had laten zeggen
En dat geeft
Op wat vandaag gebeurt ook zicht
(Refrein)
Woensdagmorgen 24 juli 2013
(Melodie: Hosanna)
In afwachting van wat zou komen
Zijn altijd gecontinueerd
Beloften; dat 't Beter Verbond kwam
Zegt niet dat is afgeserveerd
Wat eenmaal aan David beloofd is
Maar in de Schrift is dominant
De wet, maar die zet naar wij weten
Door 't Nieuw Verbond zich aan de
kant
De wet is en was voor de kind'ren
Zonder verantwoordelijkheid
Moeten discipline nog leren
Zo raken zij lijnen niet kwijt
Verkort is wet tot tien geboden
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Waar men op baseert wat niet mag
Wij zijn verlost van die geboden
Het Nieuw Verbond kwam
Het werd dag
Refrein:
Verbonden, verbonden
Wezen altijd naar een Beter Verbond
Dat eenmaal zou komen
Toen onze Heer uit dood opstond
De wet is gekomen bij Mozes
Kort deel uit de geschiedenis
En aan Israël slechts gegeven
Die er voor de heiden niet is
De wet heeft in 't land slechts gegolden
Dat God het volk gegeven had
En daarbuiten niet, ga maar kijken
Vandaag in bijvoorbeeld Eilat
Een groot deel van 't volk is verdwenen
En leefde niet meer in het land
Het zette daarmee zegt de Bijbel
Geheel ook de wet aan de kant
De wet is steeds weer overtreden
Men trok zich er weinig van aan
Nou ja, Juda deed soms wat goed was
Heeft aan heel de wet nooit voldaan
(Refrein)
Ooit vond er eens iemand een Bijbel
Zoals in de tempel de wet
Die wilde de koning weer houden
Het wetboek was opzij gezet
Men wilde naar wet weer gaan leven,
Toen dat geenszins meer nodig was,
Om identiteit te behouden
Dat kwam in bet buitenland pas
Het Jodendom blijft zich beroepen
Op Wie men nooit meer noemt bij naam
Een gouden kalf werd er gegoten
En daarbij kwam 't volk ook te saam

Dat volk maakte zijn eigen wetten
't Werd door de Heer Jezus gezegd
Bij de wet door Mozes gegeven
Heeft dat volk zich nooit neergelegd
(Refrein)
Uit idealisme of hoogmoed
Was het dat men wel gezegd heeft:
Wij zullen ons aan de wet houden
De duivel is 't die daarom geeft
De slang die spreekt nog alle dagen
Maar leidt niet tot volwassenheid
Een wet boordevol van geboden
Ontneemt verantwoordelijkheid
Er is ook een soort anarchisme
Bij christenen: alleen het hart
Moet volgens hen de doorslag geven
Maar louter gevoel, dat verwart
Het doel van de wet is aantonen
Dat men daarvan moet zijn verlost
Religie was de ergste vijand
Van Wie 't probleem heeft opgelost
(Refrein)
Geen Joodse wet heeft God gegeven
Want die is door Joden gemaakt
Zij zeggen Jehova te dienen
Maar hebben juist 't dienen gestaakt
Religie leidt niet tot geloven
Niet hebben, maar leven uit wet
Dat is de bedoeling gebleven
Wij zijn in Gods normen gezet
(Refrein)
Woensdagavond
(Melodie: Aan de voeten)
Ziet de dagen zullen komen
Sprak God over deze tijd
Hij die draagt de naam Jehova
Was en is in eeuwigheid
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Ziet de dagen zullen komen
Dat ik maak een Nieuw Verbond
Voor heel Israël en Juda
Een verbond dat niet bestond
In de tijd van Jeremia
Was er slechts nog een restant
Van Juda, ook de tien stammen
Woonden al niet meer in 't land
Einde van de heerschappij van
Heel de wet, die gold alleen
In het land door God gegeven
Israël ging daarvan heen
't Is geweest een afscheidsrede
Die de Heere destijds sprak
Maar er zou iets heel nieuws komen
't Nieuw Verbond dat eens aanbrak
't Gaat juist fout met wet en regel
't Judaïsme heeft gefaald
In 't Nieuw Testament wordt daarvan
Ook in feite veel verhaald
'Eens zal ik niet meer gedenken
Al hun ongerechtigheid'
Zei God over 't Nieuw Verbond dat
De verbonden vóór die tijd
Min of meer ook samenvoegde
Maar de wet die was voorbij
Want genade die zou heersen
En de wet vervulde Hij
God beschouwde Israël nog
In 't verleden als Zijn vrouw
Eens is Hij van haar gescheiden
Een nieuw huwelijk komt gauw
Dat zal zijn dan met een Ander
Die uit dood is opgestaan
Dus een nieuwe situatie
't Nieuw Verbond is ingegaan
Onder wet heeft onze Heiland
Uit Juda op aard geleefd

Kon daardoor geen priester wezen
Maar het Nieuw Verbond dat heeft
Hem gemaakt tot Hogepriester
Met het oude was iets mis
Dat staat ook in 't boek Hebreën
Zodat er iets nieuws nu is
't Nieuw Verbond heeft Jeremia
Destijds al geproclameerd
Toen het allang niet meer hoefde
Heeft Juda een wet begeerd
Zo ontstond het Judaïsme
Toeters, bellen en zo meer
Maar geen positieve woorden
Spreekt daarover onze Heer
Wet kan niet rechtvaardig maken
En leidt niet tot zaligheid
Legt een mens alleen maar schuld op
Maar religie heeft altijd
Tucht en wetten steeds bedacht weer
Zonde die in mensen woont
Wordt hen steevast door de wet steeds
Bovenmatig aangetoond
Zonde wordt geactiveerd door
Wet, want altijd blijkt toch weer:
Wat verboden is, dat doet nu
Juist de mens graag meer en meer
In 't verlengde van de wet ligt
Steeds de dood, dat weten wij
Maar 't probleem is opgelost nu
Want een Nieuw Verbond gaf Hij
Donderdagmorgen 25 juli 2013
(Voorgelezen)
'O, uitzinnige Galaten'
Schreef Paulus aan christenen daar
Die geloofden in genade
Maar wet wilden houden, waar
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Paulus fors kritiek op uitte
Door geloof van onze Heer
Konden wij gereinigd worden
Dat is de gezonde leer
Uit geloof en tot geloof ook
Komt rechtvaardigheid tot stand
Door geloof van Christus Jezus
Kunnen wij geloven, want
Basis van het Nieuw Verbond is
Dat de Heer de heerlijkheid
Die Hij zag al vóór Zijn lijden:
Nieuw leven in eeuwigheid
Heidenen gingen geloven
Het leek multicultureel
Maar de norm zou niet meer wet zijn
Wel dat iedereen kreeg deel
Aan 't verbond van de Messias
Joden volgen op dat pad
Wat tot jaloezie kan leiden
Daar heiden de norm nu had
Alle tong zal Hem belijden
Onder het Nieuwe Verbond
Dus niet meer alleen de taal waar
De Tenach destijds in stond
Jaloezie van wie geloven
Op de Jood is omgekeerd
Van wat God tot ons gezegd heeft,
Uit Zijn Woord kan zijn geleerd
Ook een Jood vindt niet uit werken
Der wet de rechtvaardigheid
Maar vrijheid is niet bedoeld voor
Leven in losbandigheid
Toch zijn wij onder de wet niet
Want die is wettig vervuld
Dus beëindigd en onnuttig
Wordt ons in de Schrift onthuld
Een is voor allen gestorven

Daarmee allen en de wet
Is op doden niet toepasbaar
En daardoor opzij gezet
Door wet ben 'k voor wet gestorven
Neem je wet nu serieus
Dan leef je daar niet meer onder
Door vrijheid heb je die keus
'Met Christus ben ik gekruisigd
En toch leef ik', is gezegd
Door Paulus, want Christus leefde
In hem en hij was oprecht
Toen hij schreef dat Christus Jezus
Zich aan de Gemeente gaf
En Hij wast als Hogepriester
Vuil van onze voeten af
Christus reinigt ons van zonden
Bad des waters van het Woord
Hoe 't ook tegen godsdienst indruist
Kwaad geweten dat behoort
Niet bij hen die Christus kennen
De Heer Die zo lief ons heeft
Wijdt Zich toe aan de Gemeente
Geeft het bloed waardoor zij leeft
Voor mij gaf de Heer Zich over
Dat is wat ons Paulus schreef
Werd je door wet gerechtvaardigd
Dan is Hij door Wie ik leef
Tevergeefs voor mij gekruisigd
Maar wat God van ons verwacht:
Weten Wie ons heeft geroepen
En verlossing ons gebracht
O, uitzinnige Galaten
Wie toch was uw tovenaar?
Dat wij hier iets zouden winnen
Daar verlangt de Heer niet naar
't Gaat er niet om wat de mensen
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Van ons vinden, 'n schoon gelaat
Tonen aan God Zelf, dat is het
Waar 't ten diepste toch om gaat
Donderdagavond
(Melodie: Heer, Vergeef)
Niet door werk van wet wordt 'k zalig
Door geboorte uit de Geest
Kregen wij het nieuwe leven
Het is aanstoot steeds geweest
Dat wij daarmee vrijheid kregen
Heeft tot jaloezie geleid
De Schrift zegt: alleen geloven
Leidt tot de rechtvaardigheid
Ongeloof van Adam, dat was
Oorzaak van der mensen val
Abraham heeft God geloofd, dat
Is was zalig maken zal
Ieder die gelooft is daarmee
Navolger van Abraham
Erfgenaam in zijn voetstappen
Is wie tot geloof eens kwam
Alle Bijbelse begrippen
Leden door theologie
Maar geloof komt neer op kiezen
Toevertrouwen aan Hem Die
Vraagt geloven zonder werken
Dat heeft Hij altijd beloofd
In de dagen al van Abram
Die Gods woorden heeft geloofd
't Evangelie is verkondigd
Op voorhand aan Abraham
Daaruit komt het Nieuw Verbond voort
Waardoor de Gemeente kwam
't Is een zegen voor de volken
Dat het Lichaam er nu is
Door de Here Christus Jezus

En door Zijn verrijzenis
De vervulling der belofte
Aan de vaderen gedaan
Kwam tot stand toen Christus Jezus
Uit de dood is opgestaan
Er is één lijn die van Abram
Rechtstreeks naar de Meester leidt
't Is iets anders dan gevoelen
Want emotie die verleidt
Niet in wet liggen beloften
Door de eeuwen heen gedaan
Slechts door te geloven krijg je,
Zegt Gods Woord, ook deel daar aan
Door de wet nu op te splitsen
Blijft men onder 'n deel daarvan
Ceremonieel te schrappen
Niet moreel, dat krijg je dan
Dat de mens niet zonder wet kan
Dat wist Abram blijkbaar niet
God heeft hem geen wet gegeven
Is wat je in de Bijbel ziet
Onder wet kon wat beloofd was
Steeds nog niet worden vervuld
Dood van de testamentmaker
Vergde eerst nog wat geduld
De wet zegt dat je wat doen moet
Laat zien dat je zondaar bent
Slechts geloof kan ertoe leiden
Dat je 't nieuwer leven kent
Jezus heeft de vloek gedragen
Einde van de heerschappij
Van de wet, want de vervulling
De voltooiing die bracht Hij
Vrijdagmorgen 26 juli 2013
(Melodie: O, Heer ik weet)
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Wat eens aan Abraham beloofd was
Werd na de wet werkelijkheid
Die wet heeft steeds tegen gehouden
De doorbraak van de heerlijkheid
Een nieuw begin is er gekomen
Zoals de Heer had laten zien
Zoals de larven worden bijen
Door onze Schepper, die ik dien
God doet beloften en breidt uit die
De worden allemaal vervuld
In de opstanding van de Heiland
Het eeuwig leven is onthuld
De Here Jezus is gestorven
Waaruit bleek dat Hij sterflijk was
Maar, als Gods Zoon weer opgestaan,
kreeg
Hij eeuwig leven daarna pas
Hij kreeg de naam boven de eng'len
Zijn koninkrijk dat wankelt niet
Hij is de Middelaar geworden
Een priester die de wet niet biedt
Naar ordening van Melchizedek
De koning-priester die ooit kwam
Tot wie de strijd al had gestreden
Die man die heette Abraham
Wie zou nou toch die Melchizedek
Die kwam naar Abraham wel zijn?
De koning-priester, hij bracht met zich,
Staat in de Bijbel, brood en wijn
Hij moet geweest zijn de Jehova
Wij noemen 't ook Christofanie
Uitzicht op Hem die nog zou komen
In Wie ik 't beeld van Christus zie
De priester tot in eeuwigheid was
Ook zoon van David, maar Hij is
Verschenen ook als Melchizedek
Met rechten op de erfenis

Ter introductie van de boodschap
Verscheen aan Abraham de Heer
Die leven eenmaal voort zou brengen
De Geest zou komen ooit een keer
Broeders ik spreek nu naar de mensen
Zelfs onder hen staat een verbond
Dat werd bekrachtigd als daaronder
Ook een handtekening wel stond
God deed beloften ooit aan Abram
Die stonden als verbond ook vast
God voegde daaraan niet de wet toe
't Verbond dat werd niet aangepast
De wet hoort niet bij de verbonden
Die is geweest conditioneel
Het huis van David dat zou blijven
Geloof krijgt aan beloften deel
Het zaad zag Paulus in zijn brieven
Als Christus, dus in enkelvoud
Maar door de lagen in de Bijbel
Is meervoud min of meer niet fout
Van Abraham naar Christus Jezus
Zie je in de Schrift een rechte lijn
Bij Abraham moest halverwege
Het Oude Testament al zijn
Dat wie gelooft wordt gerechtvaardigd
Is naar de Bijbel principieel
Geloof leidt tot rechtvaardigheid dat
Is in de Schrift universeel
Ter wille van de overtreding
Is wet gekomen, spiegel die
Weerspiegelt elke overtreding
Die ik bega en daarin zie
De wet die is niet ter bestrijding
Gegeven van der mensen kwaad
Dat is gebleven totdat eenmaal
Gekomen is Abrahams Zaad
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De wet is ondermaats gebleven
Omdat die wet geen leven geeft
Haaks staat op in de Heer geloven
Die ons vrijheid gegeven heeft
Wij hebben niet de God van Mozes
Maar die van Izaäc, Abraham
Uit wie, zoals wij mogen weten,
Het Zaad van 't Nieuw Verbond voortkwam
Vrijdagavond
(Melodie: Niet wat ik voor u doen wil*)
Uit genade Gods kwam voort
het nieuwe leven
Door Degene die eenmaal
is opgestaan
Die Zich aan de wil van God
had onderworpen
Hij is in geloof Zijn hele weg gegaan
'Voordat Christus kwam,
zijn wij nog in bewaring
Onder wet gesteld',
dat is wat Paulus schreef
Maar dat juk, op vlees gelegd,
was niet te dragen
Situatie die tot het geloof kwam, bleef

geloof verklaard
Vereenzelvigd met de Christus
uit de Schriften
Ziet God in Hem aan wie
Hem ook heeft aanvaard
Wij zijn heilig
door de Heilige geworden
Tussen wie geloven
is er geen verschil
Jood en Griek, zij zijn gelijk
in de Gemeente
Beiden zijn geboren uit des Vaders wil
Met de wet begon het kindschap
Maar nu is volwassenheid
Met het Nieuw Verbond gekomen
Door de volheid van de tijd
En de aanstelling tot zonen
Wordt door kind'ren Gods verwacht
En daarmee tot erfgenamen
Lees je in Romeinen acht

Wet en ook alle religie
brengt ons niet naar Christus toe
De bedoeling is geloven
Want de wet maakt mensen moe
Sinds de Heere is verschenen
Is de wet verleden tijd
Die, op vlees gelegd, niets bijdroeg
Aan het zicht op zaligheid

Onder wet kon niemand
erfgenaam ooit worden
Lang geleden was dat zoonschap
wel voorzegd
Prematuur was nog die term
want pas veel later
Werd de aanstelling tot zoon
een feit pas echt
Zo is het gegaan ook
met de Here Jezus
Officieel werd Hij bij Zijn verrijzenis
Aangesteld tot Zoon
maar Hij heeft zich gedragen
Voor die tijd al zo
wat ook ons Voorbeeld is

Nee, wij worden niet als mens
gemaakt rechtvaardig
Maar rechtvaardig op grond van

Als de Heer in ons kan werken
Ziet Hij ons al vast als zoon
Hoewel wij nog onderweg zijn
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Naar het erfdeel, naar het loon
Maar de erfenis bewaart Hij
In de hemel voor Zijn kind
Het is ons hoopvol vooruitzicht
Dat aan zoonschap Hij verbindt
Als de wet van Mozes
norm was voor het leven
Zou er geen kans zijn op zoonschap,
erfenis
Blijf je kind en daarvoor
kun je zelf ook kiezen
Loop je ook volwassenheid
toch nogal mis
Dat past niet in het
Hebreeuws concept van vader
Die voor erfgenamen zorgt
en overdraagt
Dat heeft niet zozeer met
voorplanting te maken
Maar met opvolging
die vader heeft behaagd
Leer jezelf te zien als zoon nu
Ook al heb je officieel
Nog die status niet verkregen
Weldra krijg je daaraan deel
Want de aanstelling tot zonen
Die komt steeds meer dichterbij
En je daarop al te richten
Daarvoor maakte Hij je vrij
Onze Heer heeft in Zijn dagen
op de aarde
Heel Zijn pad bewaard,
want Hij wist wat er stond
Te gebeuren, dus Zijn
aanstelling tot Zoon maar
Ook dat Vader daaraan
voorwaarden verbond
Middelaar van 't Nieuw Verbond

is Hij geworden
Met veel betere beloften vastgelegd
Dan de wet van Mozes
ooit heeft kunnen bieden
De beloften al
sinds Abraham voorzegd
Zonen zullen met Hem erven
Delen in Zijn heerschappij
Als de koningen en priesters
Want ook dat beloofde Hij
Elke geestelijke zegen
Kregen wij van onze Heer
Maar vrij van de wet te leven
Komt voor ons op kiezen neer
God geeft ons geen juk te dragen
van religie
Dus van wet waaronder
iedereen bezwijkt
Maar Hij heeft ons wel een juk,
het is het Zijne
Om nu vrucht te dragen
voor Hem aangereikt
Gods natuur mogen wij nu
deelachtig worden
En ontwikkeling
tot de volwassenheid
Hij gaf vrijheid maar
als die mist idealen
Leidt die vrijheid doorgaans
tot losbandigheid
Oude schepping heeft behoefte
Aan veel regels, dus aan wet
In de nieuwe wordt de zwakheid
In Zijn kracht juist omgezet
Naar de wet is nooit verwezen
Door verbonden in Gods Woord
Dat ons zegt te moeten leren
Wat bij onze roeping hoort
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* Niet ten gehore gebracht

Als je dat nog niet gedaan hebt
Om in nieuwheid op te staan

Slotlied

Vrijheid is aan ons gegeven
Zonder 't zware juk van wet
Die de zonde niet bestreed maar
Daartoe wel heeft aangezet
Vrijheid kwam om God te dienen
En niet voor losbandigheid
Als een dienstknecht van de Heer
draag
Ik ook verantwoord'lijkheid

Heel de week van de verbonden
Is al bijna weer voorbij
En wat viel er veel te leren
Althans, zo verging het mij
't Was toch rijkdom van genade
Dat dit samenzijn plaats vond
Om ons aan het Woord te laven
Onder 't Betere Verbond
Niet de werken van de wet zijn
Weg naar de rechtvaardigheid
Maar 't Verbond van de genade
Eens door Christus ingeleid
Gods probleem van onze zonde
Is door Hem Zelf opgelost
't Heeft eens van de Here Jezus
Mensenzoon, het bloed gekost
Wet is niet meer dan een spiegel
Die de overtreding toont
Maar het kwaad niet kan bestrijden
Dat met dood slechts wordt beloond
Wet hoort niet bij de verbonden
En beloofde heerlijkheid
Die er kwam in Christus Jezus
Leven tot in eeuwigheid

Eén Kerk
Op veel preekstoelen in kerken
Door kerkleer uiteen gescheurd
Is veel wat elke zondag
Toch wel eensgezind gebeurt
In al die gescheurde kerken
Zegt men dat één Kerk bestaat
Algemeen en christelijk dus
Maar wie dan beweren gaat
Bij die éne Kerk te horen
Der geloofsbelijdenis
Moet van theologen weten
Dat díé een vreemde sekte is

Voor jouw zonden is betaald maar
Daar ben jij er nog niet mee
Wil je ook het nieuwe leven
Dat er kwam door Adam Twee
Die eens opstond uit de doden?
Meld je dan toch bij Hem aan
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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:

2013: 14 september, 9 november;
2014: 11 januari; 8 maart; 3 mei; 13 september; 15 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 14 september:

14 betere dingen
Dat het onwettig is zich onder de wet te stellen, nadat die door de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus door de Wetgever Zelf werd beëindigd, wordt
door de Bijbel expliciet geleerd en toegelicht. Niettemin keren vele gelovigen om
uiteenlopende redenen terug tot de "zwakke en onprofijtelijke" beginselen van
het Mozaïsch Verbond. Het is één van de oorzaken van het op voorhand niet kunnen verstaan van de zogeheten "brief aan de Hebreeën" (algemeen beschouwd
als het moeilijkste boek van het N.T.), die immers Oude en Nieuwe Verbond bij
uitsluiting tegenover elkaar stelt. Daarin wordt veertien maal gesproken over de
(veel) betere dingen van het Nieuwe Verbond der genade. Tel uw zegeningen!
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 26 sep, 10 okt,
7/21 nov, 5/19 dec, 16/30 jan,
13/27 feb, 13/27 mrt, 10/24 apr,
8/22 mei; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2;
Jozef's geschiedenissen
APELDOORN zondag 6 okt, 15 dec;
10:30 uur, "Kindervreugd"
P. Saenredamstr. 15
APELDOORN zaterdag
14 sep, 9 nov, 11 jan, 8 mrt, 3 mei,
13 sep, 15 nov;
10:00 tot 16:00 uur;
Het Bolwerk, Ravelijn 55;
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
Beverwijk zondag 22 sep, 17 nov,
23 feb, 4 mei; 10:00 uur;
B.H.K.-gebouw, Groenelaan 74
BOLSWARD zondag 29 sep, 24 nov,
22 dec, 19 jan, 16 feb, 16 mrt, 13
apr, 11 mei, 8 jun, 6 jul; 10:00 uur;
"Oranje-Kapel", Grote Dijlakker 41;
Het Evangelie van Lukas
DRACHTEN donderdag 3/17/31 okt,
14/28 nov, 12 dec, 23 jan, 6/20 feb,
6/20 mrt, 3/17 apr, 1 mei;
20:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31; Het boek 2Samuel
Emmen maandag 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;
19:30 uur; Ichthuskerk,
Walstraat 21;
De profeet Jesaja

's HERTOGENBOSCH woensdag
25 sep, 9 okt, 6/20 nov, 4/18 dec,
15/29 jan, 12/26 feb, 12/26 mrt,
9/23 apr; 20:00 uur;
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20;
De gelijkenissen
Leerdam zondag 15 sep, 13 okt,
10 nov, 8 dec, 2 feb, 2/30 mrt,
27 apr, 25 mei, 22 juni; 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a;
De profeet Hosea
Linschoten maandag 23 sep,
7 okt, 4/18 nov, 2/16 dec,
13/27 jan, 10/24 feb, 10/24 mrt,
7 apr, 5/19 mei; 20:00 uur;
"Bij de tol", Nieuwe Zandweg 12;
Efeze en de Profeten
OLDEBROEK dinsdag 24 sep, 8 okt,
5/19 nov, 3/17 dec, 14/28 jan,
11/25 feb, 11/25 mrt, 8/22 apr,
6/20 mei; 19:45 uur;
Stationsweg 43;
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 15/29 sep,
13 okt, 10/24 nov, 8/22 dec, 19 jan,
2/16 feb, 2/16/30 mrt, 13/27 apr,
11/25 mei; 17:30 uur;
L.H.N.O. gebouw;
Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 1/15/29 okt, 12/26 nov,
10 dec, 21 jan, 4/18 feb,
4/18 mrt, 1/15/29 apr, 13/27 mei;
20:00 uur; 't Jeugd, Richel 4;
De profeet Jeremia
URK zondag 6 okt, 1 dec; 16:30 uur;
Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2
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Vermakelijk
Men maakt vermakelijke dingen mee.
Toen wij tijdens de afgelopen campagne met de tent in IJmuiden stonden,
stuurde een plaatselijke krant een dito
fotograaf. De grote foto van de tent in
rood en blauw deed het goed op de voorpagina, mede door het enthousiaste
armenzwaaien van zangleider Johan
Bos. Maar waar haalt men zo gauw een
ondertitel vandaan?
Gegoogled? "De spreker was de in kerkelijke kring omstreden Ab Klein Haneveld: wat hij leert over de bijbel noemen
andere christenen 'een grove dwaling'.
Zo ontkent hij dat de aarde in zes dagen door God is geschapen..... verder
vecht hij de wetenschappelijke visie op
de ruimte aan....."
Hete thema's op de populaire fora. Maar
toch. Vermakelijk.
Want in welke kerk wordt nog geleerd en
geloofd dat God de aarde in zes dagen
heeft geschapen? En sinds wanneer is
de wetenschappelijke visie op de astronomie weer onderdeel van enige kerkelijke leer? En sinds wanneer geloven de
aanhangers van de moderne sterrenkunde dat God hemel en aarde heeft
geschapen in zes dagen?
Waarom zo moeilijk? Een klein interviewtje zou volstaan hebben om te zeggen dat ondergetekende niet gelooft in
enige kerk, individuele predestinatie,
kinderdoop, maar wel in een persoonlijk
geloof in de Heere Jezus Christus tot
zaligheid. Kortom, in alles wat de Bijbel
leert. Klassiek Evangelisch. Kom daar
nog eens om.

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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