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25e jaargang nummer 3 augustus 2015

Abraham en zijn Zaad
Hij wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Omdat Abraham 
geloofde in en gehoorzaamde aan de God des hemels. Dat geloof (de 
wet bestond nog lang niet) werd hem tot gerechtigheid gerekend. 
Dat geldt ook voor degenen die nu in de Heere Jezus Christus ge-
loven. Maar ook in de lijn der menselijke geslachten was de Heere 
Jezus Abrahams Zaad, zoals de Bijbel dat noemt. Zowel de Heer 
als de geslachtslijn naar Hem, inclusief Abraham, was op aarde 
van  Koninklijke bloede. En die lijn heeft zich ook na hem, tot in 
deze tijd, voortgezet.
 

'Abraham en zijn Zaad' was het onderwerp van de jaarlijkse conferentie van het 
Nederlands Bijbelstudie Centrum in 2015, inmiddels traditiegetrouw gehouden 
in Wuppertal. Twee keer per dag gaf Ab Klein Haneveld een studie over het on-
derwerp, waarna  Johan Th. Bos, begeleid door Johan Sipma aan het Hammond 
orgel, telkens een samenvattend lied zong. Op de dinsdagavond presenteerde 
het BBC-Combo, passend bij het thema van de week, het programma 'Abraham': 
liederen, gedichten en andere gesproken teksten over diens leven en geloof.
In deze brochure staan niet alleen de naar aanleiding van de studie door Johan 
Th. Bos gezongen liederen, maar ook de niet gezongen, maar wel geschreven 
coupletten. Dat laatste min of meer ter wille van de volledigheid, want niet alles 
kon tijdens de conferentie ten gehore worden gebracht.
Deelnemers aan de conferentie hebben alle reden om weer terug te zien op een 
rijk gezegende week. Ter herinnering daaraan presenteren wij dit geschriftje. 
Moge het bijdragen aan nader bestuderen van de rijkdom die wedergeborenen 
in Christus, Zaad van Abraham hebben gevonden. Dat geldt trouwens ook voor 
degenen niet in Wuppertal waren. Integraal kan men de studies volgen via 
www.bijbelstudie.nl of daar CD's bestellen. 

De samenstellers
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Zaterdagavond 25 juli 2015
(Melodie: Ik ben tevreden)

De Zoon van David, 
de Zoon ook van Abram
Is Christus Jezus, 
naar 't boek van geslacht
De heilshistorie 
verwijst door de eeuwen
Naar de Gezalfde, 
't plan door God bedacht
De opgewekte, 
centraal in het Woord Gods
Is de Messias, 
gezalfd, Erfgenaam
De Hogepriester 
is Hij eens geworden
Bij Zijn opstanding 
kreeg Hij de hoogste naam

Er zijn beloften 
gedaan aan aartsvaders
Dus ook aan Izak 
en aan Abraham
Zij zagen niet bij 
hun leven op aarde
Vervulling daarvan 
in Christus Die kwam
Ook koning David, 
gekomen uit Juda
Lag in de lijn van 
wat eens was beloofd
Daaruit kwam Jezus, 
'Gij Zone van David'
Die titel kan Hem 
niet worden ontroofd

In Christus Jezus 
vervuld zijn beloften
Aan Abram en 
aan David gedaan
De lijnen lopen 
steeds weer over Juda

Van Adam komt men 
ook bij Jezus aan
Het is geen sprookje, 
tot heden ten dage
Lopen de lijnen 
die men in het Woord
Kan zien, de Heer is 
de hoogste der mensen
Uit zaad van Adam 
kwam onze Heer voort

Door Zijn positie 
kon Jezus wegnemen
De schuld van heel het 
menselijke ras
David was dichter 
en koning, maar wij zien
In de Schrift ook dat 
hij een profeet was
Zijn leven was een 
profetisch gegeven
Hij sprak de woorden 
van Christus al uit
Dat wist ook Petrus, 
niet wie niet de waarheid
Uit één bron zien wil 
als Gods raadsbesluit

Na elf hoofdstukken 
begint in de Bijbel
't Verhaal van Abram, 
na tweeduizend jaar
Van velen in heel 
de lijn van geslachten
Weten we niets dan 
alleen hun naam maar
'Van vele volken, 
zal 'k u vader maken'
Zei God, dus Abram 
werd toen Abraham
Hij droeg de titel 
van de hoogste koning
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Een zonderling uit 
wie Jezus voortkwam

'Ga uit uw land en 
ga ook uit uw maagschap
Geef nu veel op en 
ga uit vaders huis'
Hij had dus land en 
ook veel te verliezen
De hoge vader 
van 't koninklijk huis
'Ik breng je naar een 
heel nieuw domicilie
Naar 't land dat jouw zaad 
ook erf'lijk bezit'
Dat moet nog komen. 
Als God je gaat roepen
Kun jij niet blijven 
in de trein waar je in zit

Zondagochtend 26 juli 2015
(Melodie: Heer vergeef)

Uit Ur is Abram gekomen
Dat was na tweeduizend jaar
Over die tijd vind je weinig
Geslachtslijnen, dus vandaar
Dat men die wat op ging rekken
Buiten Bijbel, Gods Woord, om
Want men wilde oude aarde
Maakte zo wat waar is krom

Petrus sprak van oude aarde
Die door water is vergaan
Noachs vloed was illustratie
God maakt ooit een eind er aan
Oordeel over deze schepping
Ligt met vuur in het verschiet
Naar Bijbelse informatie
Meer betrouwbaar is er niet

Chronologisch zijn de lijnen

Van de koningen in 'Woord
Dus van hoofden van de mensheid
Kwamen uit Adam ook voort
In die lijn kwam de Heer Jezus
Hoogste was Hij, met het recht
Om te lossen voor de mensheid
Hij bezat ook het erfrecht

God gaf opdracht deed beloften
Zoon van Adam en Gods Zoon
Is de allerhoogste titel
Van de Heer, nu op Zijn troon
In positie van de Christus
Kwam Hij toen Hij eens opstond
Daarmee werd Hij ook het beeld Gods
Centraal in een Nieuw Verbond

De historie leert wie God is
Die eens Adam heeft gemaakt
Maar in Adam II Zijn schepping
Tot ons heil heeft aangeraakt
Mensen, zij zijn Adamieten
Voor verand'ring zorgt de Heer
Want de Losser is gekomen
En Hij bracht de ommekeer

Twee jaar na de vloed kreeg Noach
Zijn Sem, die de tweede was
Cham werd daarna nog geboren
Die kwam er na Sem dus pas
Noach was type van Christus
Met drie zonen en Jafeth
Was de oudste, maar voor 't erfdeel
Werd hij wel opzij gezet

Met Sem ging de lijn dus verder
Tweede zoon, dat was Gods plan
Via Heber en ook Peleg
Gods Woord doet verslag daarvan
Niet door Jafeth en door Joktan
Werd die lijn Gods voortgezet
Erfgenaam, de Zoon des mensen
Tweede op plaats één gezet
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Zondagavond 26 juli 2015
(Melodie: O, Heer ik weet)

Uit Noach kwam voort een familie
Die bij elkaar graag blijven wou
Dat leidde toen tot Bijbels toren
Maar 't was niet wat God hebben wou
En alle talen van de wereld
Zijn van het Hebreeuws afgeleid
Dat wil de wereld niet graag weten
Omdat het ook naar Gods Woord leidt

De lijn van Peleg, Rehu, Serug
Waarna Nahor en Terah kwam
Dat is geweest de lijn die voortging
Dat weten wij, in Abraham
Hij leefde in Ur der Chaldeeën
Waar Serug heer en meester was
En dat leek sprekend wel op Babel
God sneed van Serug af de pas

Wat in de Bijbel staat dat staat er
Opdat men dat nooit meer vergeet
Zoals 't verhaal over de steenrots
Waarvan ons Paulus kond ook deed
Hij kende overleveringen
En Flavius Josephus schreef
Uitvoerig over vele dingen
Waarover schaars de Bijbel bleef

De Schrift verwijst soms naar de boeken
Die wij niet hebben, maar de Heer
Beperkte Zich tot de hoofdzaken
Want er gebeurde zoveel meer
De grote denkers van de mensheid
Zij zochten in afgoderij
Die er was in de tijd van Serug
God zei tot Abram: volg jij Mij

Er moet toch wel iets mis geweest zijn
Met 't koninkrijk, toen Abraham
Te horen kreeg: kom jij er uit nu
Waarna hij dus de benen nam
Hij gaf toen op zijn aardse rechten

De weg die wie gelooft moet gaan
Daarin was Abraham een voorbeeld
Dat geeft Gods Woord ons te verstaan

Abram is niet geweest de oudste
Destijds in het Terah-gezin
Hij is de erfgenaam geworden
God ging tegen gewoonten in
't Gezin dat bleef een poosje wonen
Op weg naar het land Kanaän
In Haran, niet de eindbestemming
Daar kwam Abram tenslotte aan

In Handelingen zeven, daar staat
Dat God eenmaal riep Abraham
Al in het Ur van de Chaldeeën
Nog voordat hij in Haran kwam
Dat vader Terah met hem meeging
Zegt niet: 't was diens initiatief
De oude mens ten dode houden
De nieuwe mens biedt perspectief

Maandagochtend 27 juli 2015
(Melodie: Welk een Vriend)

't Was een koninklijk geslacht dat
Heeft geschreven Genesis
Waar een heel smalle beschrijving
Staat van al wat Gods werk is
En er stond in veel archieven
Over al wat was veel meer
Wat volledig overeen komt
Met het Boek van onze Heer

Abrahams broer heette Haran
Daar was Lot een zoon dus van
En diens dochter Milka trouwde
Eens met Nahor, lees ik dan
Losse einden in verhalen
Komen soms wel bij elkaar
Maar je moet dan goed studeren
Speelt het zonder dat niet klaar

Sara is prinses geworden
Want God gaf die titel haar
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Zuster was zij dus van Milka
Die met Nahor werd een paar
Uit een stamboom blijkt heel dikwijls
Dat in familieverband
Men als koningen vaak trouwde
Zo kwam nageslacht tot stand

Door aandachtig Bijbel lezen
Zie je dingen in een stam
Die niet algemeen bekend zijn
't Voorgeslacht van Abraham
Saraï zijn vrouw, onvruchtbaar
Kreeg zoon Izak en diens nicht
Was Rebekka, die zijn vrouw werd
Wordt ons in de Schrift bericht

Jakob moest voor Ezau vluchten
Dat werd dus een broedertwist
Jabob vluchtte naar oom Laban
Van wie nog zijn moeder wist
Zij van Koninklijke bloede
Trouwden als een nicht en neef
Waarin wel een symboliek ligt
Die zo vaak verscholen bleef

Uit het Ur van de Chaldeeën
Kwamen Nahor, ook Abraham
Beiden vaders van veel volken
Maar het nieuwe leven kwam
Eens voor Abraham en Sara
Uit aardse onvruchtbaarheid
Gods Woord zegt dat mens'lijk streven
Helemaal niet tot goeds leidt

In het leven van Gods kind'ren
Is er levenslang een strijd
Want de mens die is onvruchtbaar
God is die tot Zijn  vrucht leidt
Zaad van de wedergeboorte
Is van echt leven de bron
Het geloof in moeder aarde
Is dat men zonder God kon

'Spreek Heer, want Uw knecht zal horen'

't Is de oproep dat je 't zegt
Abraham is dan ons voorbeeld
Wordt in Gods Woord uitgelegd
Hij was drager van belofte
Groot zou zijn het volk dat hij
Zou verwekken in een vreemd land
Dus de legerplaats voorbij

Als je echt Israël zijn wilt
Hoor je heden nergens bij
't Is uit Abram voortgekomen
En als God spreekt, dan klinkt Hij
Via koningen en priesters
Dus het volk van Israël
Maar je kunt je nu afvragen
Is Juda Israël wel

Maandagavond 27 juli 2015
(Melodie: Er is zoveel veranderd)

Familie van Nahor die bleef
In Syrië dus hangen
Hij hoorde net als Abraham
Tot Koninklijke rangen
Maar Abram werd geroepen
Is gehoorzaam ook geweest
Want dat is wat je in Gods Woord
Dikwijls over hem leest

De roeping al van Israël
Is eigenlijk te lezen
In Genesis, een priestervolk
Van koningen zou 't wezen
Beloften onvervuld nog
Die aan Abram zijn gedaan
Zij zijn door de geslachten heen
Naar Adam II gegaan

Refrein:
Hij wordt genoemd de vader
Van wie geloven gaat
Dat is wat in de Bijbel
Over Abraham staat
Hij ging op reis naar 't land dat wijzen zou
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De God die hij dus gelovig volgen wou

Beloften eens aan Abraham
Gedaan bleef God herhalen
Ook Jakob kan veel later nog
Daarvan heel veel verhalen
Het hele volk van Israël
Dat volken worden zou
Was in de lijn van Abraham
Omdat God dat zo wou

Van Abram, Izak en Jakob
Al de afstammelingen
Zij zijn geweest op deze aard
Tot veel zegeningen
Het Messiaanse rijk dat
Wordt een Israëlisch rijk
Daarvan gaf 't beeld van Babel
Ook in Daniël al blijk
(Refrein)

Het zaad als stof der aarde
Is waarachtig niet te tellen
Dat bleef God eens aan Abraham
Keer op keer vertellen
Als sterren aan de hemel
Zou zijn Abraham zijn zaad
Waardoor ook een verbond van God
Met Abraham ontstaat

Tot vader van een volkenmenigte
Zou God hem stellen
Die zou dat later ook nog eens
Aan Jozef gaan vertellen
'Ik maak u vruchtbaar', zei eens
Tegen Abram onze Heer
'Ja, ik vermenigvuldig u'
Dat zei God keer op keer
(Refrein)

De God van de aartsvaders
Heeft aard en hemel geschapen
Die associeerde zich met Abram
Van wie geloof was 't wapen

Nog zonder strijd is Israël
Gegeven niet het land
Als eeuwig erfdeel brengt weldra
De Messias dat tot stand

Toen Abraham zich destijds van
God moest laten besnijden
Was dat om dood en opstanding
Geboorte in te wijden
Wedergeboorte dus, want vlees
Werd daarbij weggedaan
De glans van 't nieuwe leven kwam
De Heer is opgestaan
(Refrein)

Toen Saraï veranderde
Van naam stond 't voor genade
De Heer zou Sara zegenen
Haar kind kwam door haar gade
De minste wordt de meeste
Dat is humor van de Heer
Hij bracht in Sara's leven
Een totale ommekeer

'Met uw zal 'k Mijn verbond'
Zei God, ook op gaan richten
De eeuwen door zou God door
Israël goed nieuws berichten
Het Woord dat bleef bewaard en
Dat is altijd doorgegaan
Door 't volk van God, Zijn Israël
Kwam 't bij heidenen aan
(Refrein)

Dinsdagochtend 28 juli 2015
(Melodie:Ik ben tevreden)

Nadat Haran eens 
reeds was overleden
Bleef Nahor over 
en diens broer Abram
Die na veel zwerven, 
door Gods Woord gedreven
In Kanaän dus 
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uiteindelijk kwam
Een vrouw voor Izak 
moest komen van verre
Het land van Abram, 
die vreemdeling was
Zijn land en maagschap 
was Ur der Chaldeeën
Hij had 't verlaten, 
dat is wat ik las

De stad van Nahor, 
daar leefde Rebekka
Die werd gevonden 
door Abrahams knecht
Zij was de zuster 
van Laban en werd dus
Verbonden met Izak 
destijds in de echt
In Haran is ooit 
ook Nahor gekomen
De stad van Nahor, 
die heette Haran
Rebekka was van 
Koninklijke bloede
Laban gaf Jakob 
aan diens nicht tot man 

Twist tussen Jakob 
en diens broeder Ezau
Deed Jakob vluchten 
en naar oom Laban
Vandaar kwam hij ooit 
terug met twee vrouwen
En veel bezit heeft 
die Jakob ook dan
De heilshistorie 
zou voortgezet worden
Soms via takken 
die nauw'lijks vermeld
In de Schrift worden, 
maar let op details die
Soms als een zijlijn 
ons worden verteld

Israël, Gods volk, 
zou de troon bezitten
De troon van David, 
die nog wordt hersteld
Dat is 't probleem van 
heel veel theologen
Die zwijgen over 
wat Gods Woord vertelt
Toen het niet goed ging 
met Juda, twee stammen
Kwam het in Babel 
en kreeg een les daar
Maar de belofte 
bleef in de familie
Andere tak koos God 
in Zijn plan dan maar

Gods werk zal doorgaan, 
't volk is niet verstoten
Dat heeft ons Paulus 
ook eenmaal geleerd
De oppervlakte, 
daarachter ligt voeding
Door God gegeven, 
Die Zijn plan beheert
De oude mens wordt 
als tool nog gebruikt als
De nieuwe mens al 
daarin is ontstaan
De oude schepping 
gebruikt God tot zijn eer
De nieuwe heeft hij 
als voeding daaraan

Als de tien stammen 
er tragisch niet waren
Was dat het einde 
van heel Gods verhaal
Want Juda werd eens 
terzijde geschoven
Die tien die gingen 
met 't nieuws aan de haal
Onvruchtbaarheid breekt 
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in menigte uit want
Gods plan zal doorgaan 
tot in eeuwigheid
Studie blijft nodig, 
is lezen, vertalen
Ab geeft een lezing, 
zo heet dat altijd

De Schrift met de Schrift 
steeds weer vergelijken
Daardoor leert iemand 
slechts kennen het Woord
De zaligheid kwam 
wel weg van de Joden
Via tien stammen 
zet God Zijn werk voort
God doet Zijn werk niet 
vandaag door de Joden
Maar door het Lichaam, 
Gemeente alleen
Israël, die naam, 
hoort niet bij de Joden
Gods werk ging verder 
toen Juda verdween

Dinsdagavond 28 juli 2015
(Melodie: O, Heer ik weet)

In Haran hebben vele jaren
Toch Abram en Sara gewoond
Dat wordt ons in Genesis twaalf toch
Heel duidelijk wel aangetoond
Hij ging naar Sichem en verschenen
Is onze Heere aan hem daar
Aan God heeft hij zich onderworpen
Dus bouwde hij er een altaar

De wet was schaduw en tot lering
Van ons in 't Oude Testament
Een altaar om de Heer te dienen
Heeft wie vandaag de Heere kent
Wie onder 't oud verbond wil leven
En dus stellen onder wet
Heeft 't nieuwe echt niet goed begrepen

Wij zijn nu in Zijn  dienst gezet

Wij dienen God door uit de maagschap
En uit de legerplaats te gaan
Geloven is gehoorzaam wezen
't Kwam ook voor Abram daarop aan
Een paar keer sloeg hij op zijn  tenten
Riep aan Jehova, keer op keer
En bouwde telkens weer een altaar
Hij was gehoorzaam aan zijn Heer

Het oude wordt steeds weggenomen
't Is de essentie van Gods plan
Van dood en ook van de opstanding
Besnijdenis is beeld daarvan
Hij was een vreemde op veel plaatsen
Kwam onder meer in Sichem aan
Hij bleef nomade, maar van adel
Heeft in een hoge rang gestaan

De ezel is van wie geloven
Met grote oren toch een beeld
Het dier herkent zijn eerste route
Wat in weg kennen een rol speelt
Wij horen naar de stem des Meesters
Zijn Woord, de weg, en niet de last
Van wet; wij zijn tot zoon geroepen
En houden ons aan 't Woord Gods vast

Als je wat draagt dan moet dat wezen
Alleen je verantwoord'lijkheid
Het koningschap dat is begonnen
In Sichem in Bijbelse tijd
Dat staat dus voor heel de vervulling
Van wat de Heere heeft beloofd
Details verwezen naar de toekomst
Een Nieuw Verbond voor wie gelooft

Geschiedenis bleef zich herhalen
Ook Jakob kwam in Sichem aan
Hij was gevlucht voor zijn  broer Ezau
Voor wie hij later kwam te staan
Als Jakob niet bij Joden hoorde
Maar bij tien stammen;'t Koninkrijk
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Is waar die twee tezamen komen:
Loofhuttenfeest der heerlijkheid

Door het oog van de naald gekropen
Is ieder die behouden is
Door kof heen, maar dat is ook honderd
Op weg zijn wij naar erfenis
Bij Sichem heeft gehad toch Abram
Destijds een stukje eigen grond
Als men hem zocht dan was het zeker
Dat je hem bij een altaar vond

Ze zijn in Sichem niet gevonden
De broers van Jozef,'t Oud Verbond
Zij hielden zich aan eigen wetten
Zodat men hen in Dothan vond
Juda vervolgde de Heer Jezus
En ook diens ware volgeling
Die onder 't nieuw verbond wil leven
En naar het nieuwe leven ging

Woensdagochtend 29 juli 2015
(Melodie:Heer vergeef)

Overal waren zij vreemden
Maar in dienst van onze Heer
In Sichem, daar kwam de scheuring
Juda is Israël niet meer
Jakob zegende zoon Jozef
Vaders naam was Israël
In profetische positie
Gaf God aan hem die naam wel

Het verbond destijds gesloten
Met Izak en Abraham
Werd aan Jakob ook bevestigd
Tot 't bij Jozefs zonen kwam
Jakob kruiste toen zijn handen
Efraïm de rechterhand
Zo kwam toch het eerste erfrecht
Bij de jongste zoon tot stand

Jozef komt en hij verdwijnt weer
Die naam speelt een kleine rol
Maar toch wel een essentiële

't Twaalftal maakte hij niet vol
Hij is min of meer geworden
Symbool van verborgenheid
En daarmee van de tien stammen
Juda was de hoofdrol kwijt

Man van d' achtergrond is Jozef
Hij verdwijnt van het toneel
Of hij krijgt een and're naam maar
Dat zien er toch niet zoveel
De tien stammen zijn geen Joden
Joden zijn geen Israël
Uit de tien komt de Gemeente
Dat is 't volk van God nu wel

Israël zei eens tot Jozef
In positie als profeet
Dat hij grond in Kanaän had
Jozef kreeg daar grond concreet
Diens gebeent' is meegenomen
Later naar 't beloofde land
Dat kwam rechtstreeks uit Egypte
Symboliek kwam zo tot stand

De gemeentelijke waarheid
Die symbolisch was te zien
Destijds in de tabernakel
Noch verborgen, maar ik dien
Nu de God, die licht verschafte
In het Nieuwe Testament
Uitgeleid is uit Egypte
Wie in Christus 't leven kent

Soms vindt men het brood niet lekker
Dat de Heere aan ons geeft
Zoals manna uit de hemel
Dat men dus niet nodig heeft
"Daar zit ik niet op te wachten",
Zegt wie dominee ontslaat
Omdat die teveel op 't Woord Gods
En dus op de waarheid staat

Jozef staat voor Gods belofte
Telkens op de achtergrond



Nederlands Bijbelstudie Centrum

NBC augustus 2015 pagina 10

De locatie Sichem maakt soms
Daarbij het hele plaatje rond
Zoals in Johannes vier staat
Naar het Oude Testament
Is de bron waar eens de Heer kwam
Als de bron Jabobs bekend

Woensdagavond 29 juli 2015
(Melodie: Aan de voeten)

Stromen van het levend water
Komen uit de Heere voort
Water is telkens het beeld van
Zijn spraakwater, is het Woord
Zonder 't Woord is niets geworden
En de Heer is opgestaan
Daarmee is Zijn Geest gekomen
Die er wezen zou voortaan

In 't verleden aangekondigd
Is het levend water al
Dat met Christus eens zou komen
En er altijd wezen zal
Door de eeuwen zijn de bronnen
Dicht gegooid vaak, keer op keer
Dat lijkt ook op de historie
Van het Woord van onze Heer

Bron is 't Woord, door God gesproken
Van nieuw leven door de Geest
Sinds de steen werd weggerold is
Er dat leven steeds geweest
Dat het eenmaal komen zou dat
Werd altijd geprofeteerd
Bronnen hebben de beloften
Als aan Abram ons geleerd

Wie van 't levend water dronk al
Heeft geen dorst in eeuwigheid
Jezus sprak bij bron van Jakob
Over deze heerlijkheid
Na vernedering van 't kruis zou
Hij door God worden verhoogd
Opdat u die tot geloof kwam

Erfdeel met hem delen moogt

In Samaria, tien stammen
Is het Woord, de bron, beland
Zaligheid verdween uit Juda
Is bij tien toen aangeland
Toen de Heer naar Samaria
Destijds ging was dat een beeld
Dat het Woord via de tien ook
Toch zou worden uitgedeeld

De vrouw was Samaritaanse
Met wie toen de Heere sprak
Hoorde bij het deel van Israël
Waarmee Juda eerder brak
Christus, ons door God gegeven
Zei dat vocht horizontaal
Altijd daarna toch weer dorst geeft 
Levend water is vertikaal

De Heer Jezus was Profeet, 't was
De Samaritaanse vrouw
Die bij Hem dat ook herkende
En Hij zei de tijd komt gauw
Dat wie Vader gaat aanbidden
't Doet in waarheid en in Geest
Zij wist: 'k ben bij de Messias
Die zou komen nu geweest

Overdag water gaan halen
Moest wel doen die zondares
Drink maar van het levend water
Was voor haar de levensles
Christus Die met haar wou spreken
Heeft aan haar Zijn zaligheid
Die dag in 't gesprek verkondigd
Zij sprak van Zijn heerlijkheid

Wij zijn christelijke natie
Zei de Britse vicepremier
Dat land deelde aan de wereld
Ook de goede boodschap mee
Van Judea naar Gallië
Is dat goede nieuws gegaan
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En het kwam via de Saksen
Ook in Nederland eens aan

Donderdagochtend 30 juli 2015
(Melodie: Lichtstad)

Honger dreef hem naar Egypte
Uit het eens beloofde land
Dat Abram weer ging verlaten
En hij bracht bijna tot stand
Een affaire van zijn Sara
Met de heerser Farao
Die begreep dat zij zijn vrouw was
Niet zijn zuster dus of zo
Ook bij koning Abimelech
Heeft Abram dat eens gedaan
Wilde voor 't harem des konings
Sara weer een keer afstaan
Honger dreef steeds naar Egypte
Zeg maar naar het buitenland
't Is een thema in de Bijbel
Houdt met Gods plan ook verband

Izak woonde eens te Gerar
Zei dat zijn vrouw was nog vrij
Deed hetzelfde als zijn vader
Want nogal bang was hij
Daarom zei hij dat Rebekka
Niet zijn vrouw, maar zuster was
Dat ontdekte Abimelech
En die vond: dat gaf geen pas

Israël verliet Egypte
En daar stierf men dus massaal 
Macht werd er over genomen
Amalek werd daar royaal
Beeld ook van de oude wereld
Is Egypte steeds geweest
Net als Mesopotamië
Waarvan jij in Gods Woord leest

Baksteen, product uit Egypte
Dat men ook bij Babel vond
Waar men bouwde graag een toren

Maar 't plan stopte daar terstond
Tichels strijken is het maken
Van beschaving, je strijkt glad
Met religie heel het leven
Die steeds slavenbanden had

't Is de laagste plaats op aarde
Die nog steeds heet Jericho
't Is de oudste plaats ter wereld
Zegt de wetenschap en zo
Wie Jeruzalem bezocht die
Kwam ook Jericho voorbij
God verklaarde d' oude schepping
Dood, een nieuwe, die maakt Hij

Je mag dood zijn en begraven
Maar het oude leeft toch voort
Na Egypte Filistijnen
Ook in ons nog, zegt het Woord
Dat beziet alles van Boven
Als je naar Egypte gaat
Krijgt dat macht, dus wandel waardig
Is wat in de Schiften staat

Ons zijn hier, de buitenkant dus
Zou gebruikt zijn voor de Heer
't Nieuwe leven is er niet om
't Oude te beschermen weer
Heer, wat wilt u dat ik doen zal
Is de nu te stellen vraag 
Jij mag zijn waar Christus nu is
Bij Zijn troon ziet Hij jou graag

In het heden is het Haran
Om ons heen, hij heeft het recht
Zegt Nahor, te heersen daar en
Je komt bij Milka terecht
Maar beschikbaar zou 'k mij stellen
"Volg mij", dat zegt onze Heer
Jij hoort hier niet, maar bij Abram
Zegt het Woord ons keer op keer

Donderdagavond 30 juli 2015
(Melodie: O, Heer, ik weet)
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De eerste Adam en de laatste
't Was Paulus die daarover schreef
Vanouds behoorden wij tot Adam
Wat door geloof dus niet zo bleef
De zonde zal tot de dood heersen
Genade tot in eeuwigheid
In 't leven van hen die geloven
Wet is daarmee totaal in strijd

De troon van Christus der genade
Daar horen wij vandaag dus bij
Wij zouden niet bij zonde blijven
Door de genade heerschappij
De wet gaat aan de mens ten onder
Genade is dekmantel niet
Voor altijd blijven in de zonde
Is wat je in Romeinen ziet

Wij zijn gestorven voor de zonde
En vrij gesproken, want dus dood
De zonde scheidt ons niet van God meer
Maar de verlorenheid is groot
Tenzij wij zijn wedergeboren
En dus met Christus opgestaan
Want onze Heer spreekt tot de doden
Voor wie hoort vangt nieuw leven aan

De oude mens kwam in de dood en
Voor doden geldt de wet niet meer
Je bent verlost van wet en zonde
Hebt nu te leven met de Heer
Wij zijn één plant met Christus Jezus
En dood voor God, sterven met Hem
Heel de gemeenschap is verbroken
Maar tot de doden klinkt zijn  stem

Nu wij met Christus zijn gestorven
Leven wij ook met Hem vandaag
Wij zullen daarom niet meer sterven
De Schrift is daaromtrent niet vaag
De Heere blies opnieuw Zijn adem
Een nieuwe schepping tot Zijn eer
Het sterfelijke oude lichaam
Kreeg nu een functie voor de Heer

Ons lichaam is nu afgezonderd
Geheiligd, dat is heel gemaakt
God deed de zonde weg, Zijn leven
Dat wordt door ons nooit kwijt geraakt
Wij waren dood, God maakte levend
Zijn levend uit de dood dus nu
Het werk van God ligt niet in Haran
Abram in stand houden mag u

De vraag die voorgelegd aan jou wordt:
Wil je nu ook gaan dienen Mij
Want het doel van te zijn behouden
Is dienst aan Hem, want dat zegt Hij
Ondergeschikt wordt nu het aardse
Aan dienen in des Vaders plan
Al wat wij doen kan door de Heere
Gebruikt ook worden, zegt hij dan

Voor hen die God lief zullen hebben
Hem dienen willen, zegt het Woord
Dat alle dingen dan meewerken
Ten goede voor wie Hem behoort
Daarom is onze diepste bede
Neemt gij mijn leven, laat het Heer
Nu ik geloof ook toegewijd zijn
Zoals wij zingen, aan Uw eer

Vrijdagochtend 31 juli 2015
(Melodie: Aan de voeten)

Wij zijn nu in hope zalig
Dat is leven uit geloof
Niet in wetten vast te leggen
Blijven voor Zijn Woord niet doof
Dat is 't voorbeeld van degenen
In geloof ons voorgegaan
De Heer Jezus Zelf geloofde
Door dood heen eens op te staan

Niet 't karakter van het offer
Door Kaïn destijds gebracht
Was bepalend, maar de Heer had
Van wie 't bracht geloof verwacht
Onze Heere ziet het hart aan
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Kaïn, van Juda een beeld
Had religie, geen geloof, dat
Beide broeders heeft verdeeld

Noach wist: De vloed zal komen
Trok daar consequenties uit
Hij geloofde in Gods plannen
In des Heeren raadsbesluit
Abraham was ook gehoorzaam
En ging reizen op Gods Woord
Hij koos blijkbaar voor de vrijheid
Die voor wie geloven gloort

God heeft ons een doel gegeven
Dat voor vrijheid nodig is
Zo'n doel kan de wet niet bieden
Op de weg naar erfenis
Mensen gunnen niet de vrijheid
Van nature aan elkaar
Want de macht komt in gevaar dan
Dus men stichtte bonden maar

Abraham woonde in tenten
Heeft daarmee gedemonstreerd
Dat hij komend heil verwachtte
Van de God door hem geëerd
't Koninkrijk van de Messias
Is verwacht door Abraham
Stad gebouwd op fundamenten
Dat die eens met Christus kwam

Het ging niet over het leven
Van aartsvaders indertijd
Want zij allen zijn gestorven
Wetend dat werd voorbereid
Wat zij nog niet in vervulling
In hun leven zagen gaan
Zij geloofden de beloften
Door God Zelf aan hen gedaan

Wij ontvingen niet de Heiland
Voor een beter aarden vat
Maar voor het levende water
Dat in het vat komt, omdat

Christus 't oude wil gebruiken
En het vullen met Zijn Geest
Die ontvangen door geloof is
Want het is Pasen geweest

Onze toekomst is verborgen
Tijdelijk als vreemdeling
Wonen wij vandaag in tenten
Zoals 't Abraham verging
Vreemdelingen op de aarde
Waren wie hebben geloofd
In wat komen zou en niets heeft
Hen van dat geloof beroofd

Wij verwachten net als Abram
Toch een beter Vaderland
Het Jeruzalem daar boven
Maar dat houdt alleen verband
Met wat nu is, de Gemeente
Die hemelse toekomst heeft
't Einddoel is de nieuwe aarde
Nieuwe mensheid die God geeft

Hemelburgers nu geworden
Koninklijk en priesters nu
Zijn wij louter door geloven
Dat geldt dus vandaag voor u
Als u bent wedergeboren
Hoort u hier op aard' niet thuis
't Nu en toekomst is verborgen
In ons hemels Vaderhuis

Onze Heer droeg onze zonden
Ging als zondaar in de dood
Zonden kun je nu vergeten
Zijn genade is zo groot
Zie niet om naar al je zonden
Ga gelovig naar de Heer
Zeg: 'Hier ben ik, U ten dienste'
't Oude is er nu niet meer

Vrijdagavond 31 juli 2015, met avondmaal
(Melodie: Ik ben tevreden)
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Hij is verschenen 
en ook weer verdwenen
't Was Melchidezek. 
Met brood en met wijn
Is Hij gekomen 
na strijden van Abram
Wilde met zegen 
dus wel bij hem zijn
Dat was na oorlog, 
want van alle kanten
Kwamen de legers 
uit het grote rijk
Mesopotamië 
was uiteen gevallen
Maar gaf van koepel 
dan toch wel weer blijk

Chaldeeën kwamen 
Abram achtervolgen
En deze wereld 
vervolgt wie gelooft
De oude wereld, 
geleid door de satan
Is wat vandaag graag 
van wie gelooft rooft
De tegenstander, 
die werd door een wonder
Destijds door Abram 
verslagen, want hij
Kwam Lot te hulp, die 
toen woonde in Sodom
Abram die maakte 
zijn neef destijds vrij

Wie is die Man toch, 
genaamd Melchizedek
Voor wie eens Abram 
gebogen ook heeft?
Hij moet geweest zijn 
de Heer aller heren
Die overwinning 
ook blijkbaar hem geeft

Koning en priester, 
dat was Melchizedek
Dezelfde functies, 
die Christus bekleedt
Naar ordening van 
priester Melchizedek
Waaraan Hebreeën 
ook aandacht besteedt

Het evangelisch 
jargon kwam niet verder
Dan 't kruis van Jezus, 
dat zien wij zo vaak
Wat Hij vandaag doet 
als de Hogepriester
Dat hoort men weinig 
in kerk'lijke spraak
Wie alles loslaat 
die is echt niet verder
Dan 't kruis van Jezus, 
onvolwassenheid
Voorloper Jezus 
ging 't heiligdom binnen
Als de Messias 
tot in eeuwigheid

Koning des Vredes, 
heette Melchizedek
Geslachtsregister 
niet van Hem bekend
Zijn ambten zijn ook 
dezelfde van Christus
Zoals wij lezen 
in 't Nieuw Testament
Hij is Dezelfde 
als Engel des Heeren
Dat is de Heere, 
Boodschapper is Hij
Christofanie noemt 
men zulk een verschijning
Dus van Jehovah, 
dat weten nu wij
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Abram herkende 
toen in Melchizedek
De Priester die vóór 
Aäron al was
Abram gaf tienden 
eens aan zijn Bezoeker
Erkende daarmee Diens 
hogere klas
Het priesterschap van 
Levie was niet eeuwig
Het werd veranderd 
in 't Nieuwe Verbond
De heerschappij van 
de wet was ten einde
Die onder Levie nog 
altijd bestond

Eeuwige Priester 
is nu de Messias
Die Melchizedek 
geweest is altijd
De was wel mooi maar 
daaraan kwam een einde
Vanwege de 
onprofijtelijkheid
Betere hoop is 
in Christus gekomen
Priester in d' orde 
van Melchizedek
Andere priesters 
die bleven niet leven
Hun priesterschap had 
dus een kort bestek

't Kruis is geen altaar, 
maar eerder een slachtbank
De Hogepriester 
kwam toen Hij opstond
Toen bracht Hij 'n offer 
als eeuwige Priester
Voor de Gemeente, 
die eerst niet bestond

't Probleem van zonde 
heeft opgelost Jezus
Die zei tot Vader: 
'Nu is dat volbracht'
Hij werd de Zoon in 
het eeuwige leven
Aangesteld door God 
met opstandingskracht

De Hogepriester 
is Hoofd der Gemeente
Die is Zijn Lichaam, 
't Tweede is gesteld
'Hier ben Ik, Vader 
om Uw wil te doen nu'
Heeft Hij gezegd als 
in 't Woord wordt verteld
Na strijd gestreden 
verschijnt Melchizedek
Wij zijn geheiligd 
en daardoor gewijd
Aan dienst van God als 
een priesterlijk Lichaam
Naar Melchizedek, 
tot in eeuwigheid

God reinigt heden 
nog onze gewetens
Hij ziet in Christus 
vandaag ons slechts aan
Haran is dood en 
totaal overwonnen
'Kom er uit', zegt God,
'en dien Mij voortaan'
Wij leggen alles 
van ons op het altaar
Omdat uit 't oude 
de Heer iets nieuws bouwt
Wij priesters eten 
van tafel des Heeren
Nieuw leven heeft Hij 
aan ons toevertrouwd
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Slotlied
(Melodie: Hoelang zoek je nu al)

In Gods plan is de lijn
Der geslachten gezet
Naar de Mensenzoon, 
Die eenmaal kwam
Die bij Adam begon
En toen voortgezet is
Via David en eerst Abraham
Onze Heer was de hoogste
Van 't menselijke ras
Nadat hoog in zijn rang
Abraham dat was
Die vertrok met het Woord
De belofte en wij
Zien daarvan de vervulling nu pas

Abraham stond centraal
Voor ons heel deze week
In de lijn naar de 
Christus, diens Zaad
Onze Heer onderwijst
Ja, Hij leert ons Zijn weg
Als je Zijn Woord getrouw openslaat
Onze Heer droeg de zonden
Werd zondaar voor mij
En voor heel deze wereld
Want dat zegt Hij
Maar Hij is opgestaan
En wie leven nu wil
Gaat Hem dienen, genade maakt vrij

Ken jij Abrahams Zaad
Ken jij Christus, de Heer 
Die een nieuw verbond geopend heeft

Daarin geldt niet de wet
Maar alleen nog het Woord
Van de waarheid van Wie leven geeft
Dit is tijd van genade
Alleen geloof telt
Zoals ook over Abraham wordt verteld
Kom en zie, het is tijd
Om te gaan naar de troon
Waar de vrijheid van dienstbaarheid geldt

Als je Haran verliet
En naar Kanaän ging
Ben je vreemdeling op deze aard
Is het oude voorbij
Want het nieuwe dat kwam
Aan de wereld niet geopenbaard
Wat een voorbeeld is Abram
In tenten geweest 
Voor ons die mogen kennen
Zijn Woord en Geest
Eerstelingen zijn wij
Van wat nog komen gaat
Nieuwe Schepping die nooit is geweest

Abraham stelde zich
Koninklijk als Gods knecht
In Zijn dienst, deed wat God tot hem zei
'Ga uit Ur, uit uw stad
Uit de legerplaats dus
Met de waarheid, de woorden van Mij'
Als aanzienlijke gaf hij
Op Zijn aardse recht
En hij heeft wat vertrouwd was Zo afgelegd
Want geloven dat is
Primair gehoorzaamheid
En dan wordt je, als Abram, Gods knecht

COLOFON: Teksten: Johan Th. Bos (tenzij anders vermeld), vrij 
naar Ab Klein Haneveld. Uitgave: NBC © 2015 NBC / Gospel 
Productions. Alles in deze uitgave mag worden overgenomen, mits 
met bronvermelding.
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Genade Abnormaal
Gezongen door Johan Th. Bos met BBC Combo voor Ab Klein Haneveld ter gele-
genheid van diens 70-ste verjaardag. (Op melodie: Bij de troon van Uw genade) 

Misschien wel zoals Mozes die echt geen spreker leek
Heb jij je ooit gevoeld maar 't was God Die anders keek
Hij Die Zelf de gaven geeft en Zijn plan bepaald ook heeft
Hij vergist Zich niet, wat in jouw leven bleek

Refrein:
Tot de troon van Zijn  genade heb jij velen aangespoord
Tot de Weg van eeuwig leven. tot de Waarheid van het Woord

Weet dat Hij jou zal geven de erfenis die wacht
Omdat je dient de Heere. Aan velen is gebracht
Heel de Waarheid, heel het licht, door jou kregen zij het zicht
Op wat Christus doet in 't plan door God bedacht
(Refrein)

Je bent zo vaak gelasterd, het lot van iedereen
Die zei wat onze Heer zegt, maar door Zijn Woord alleen
Wie dat Woord zuiver citeert wordt soms wel af geserveerd
Want er kwam veel ruis over de Schriften heen
(Refrein)

Trots alle tegenstrevers hield jij jouw roeping vast
Daarin was jij een voorbeeld. De Waarheid is jouw last
Die je onversneden brengt, klare wijn uit Gods Woord schenkt
Niet door filosofisch water aangetast
(Refrein)

Door tegenslagen, diepten zijn wij soms heen gegaan
Een halve eeuw ruim samen in 's Heeren wijngaerdt staan
Met muziek, met BBC, maar meer door de Waarheid die
Jij al jong begreep, ik kwam er achteraan

Refrein:
Naar de troon van Zijn genade zijn er velen nu geleid
Door het Woord dat jij ons leerde en waarvoor jij boog altijd

Refrein:
Tot de troon van Zijn genade leidde 't Woord ons telkens weer
Daarvoor en voor onze leraar brengen wij U dank, o, Heer

(Tekst: Johan Th. Bos. Muziek: Ad de Weger)
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Elke Avond 

Lied voor Johan Bos, gezongen door Peter van Eendenburg en Ad de Weger ter 
gelegenheid van diens 75-ste verjaardag.

Elke avond als de beeldbuis is gedoofd en wij eind'lijk aan onszelf toe kunnen komen
Valt er bij ons laatste drankje na het laatste journaal
Een gedachtenniemandslandje tot de thee en het ochtendmaal
Onze vragen onze zorgen die heel diep zaten verborgen
Gaan dan met ons aan de haal tot aan de morgen

Zou die Johan nu nog steeds zitten te dichten
Staat de lamp op zijn bureautje nu nog aan
Wordt hij ooit nog eens ontslagen van zijn plichten
Waar komt Johan Bos toch eigenlijk vandaan
Weet hij werkelijk zo weinig over morgen
Zou hij 't liefste in de piste willen staan
Is hij wel in staat om voor zichzelf te zorgen
Is hij Bassie of toch iets meer Adriaan

Elke avond als de beeldbuis is gedoofd en wij peinzen over Johan en zijn leven
Denken wij aan al die jaren, aan zijn levensverhaal
Onze honderden sigaren - want wij zijn zeer royaal -
Haalde nooit de hitparade, is onnozel in het kwade
Leeft misschien wat abnormaal maar uit genade

(Ad de Weger:)
Welke rijmvorm is bij Johan opgekomen
Welke melodie zal recht doen aan elk woord
Dat in tranen weer tot stand moet zijn gekomen
Ik heb hier een melancholisch dim-akkoord
Want het luistert nogal nauw wat is geschreven
Daarin lezen wij de liefde voor zijn Heer 
Laat mij zijn bij deze woorden van nieuw leven
Want mijn broeder schrijft zijn teksten tot Gods eer

In die jaren van 't onzichtbare geloof zijn jouw lied'ren al een venster naar hierboven
Opgestaan in licht en leven in het echte journaal
Heb jij ons al veel geschreven van het ware verhaal
Nee geen twijfel, nee geen zorgen, wij zijn in Zijn hand geborgen
Dank voor deze zonnestraal. Het is al morgen

(Tekst: Peter van Eendenburg. Muziek: Frans Halsema)
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Agenda van Ab Klein Haneveld

Losse onderwerpen
LEERDAM zondag 13 sep, 11 okt,  

8 nov, 6 dec, 31 jan, 28 feb, 27 mrt, 
24 apr, 22 mei, 19 jun; 10:00 uur;  
Patrimonium, Jeekelstr. 40a; 
De brief van Jakobus

LINSCHOTEN maandag 11 sep, 
5/19 okt, 2/16/30 nov, 14 dec,  
25 jan, 8/22 feb, 7/21 mrt, 4/18 apr, 
2 mei; 20:00 uur; 
"Bij de tol", Nieuwe Zandweg 12; 
David en zijn Huis

OLDEBROEK dinsdag 22 sep,  
6/20 okt, 3/17 nov, 1/15 dec, 26 jan, 
9/23 feb, 8/22 mrt, 5/19 apr, 3 mei;  
19:45 uur; Stationsweg 43; 
Christus in de Psalmen

OLDEBROEK zondag 13/27 sep, 
11/25 okt, 8/22 nov, 6 dec,  
17/31 jan, 14/28 feb, 13/27 mrt, 
10/24 apr, 8 mei; 17:00 uur;  
L.H.N.O. gebouw; 
Van Sytzamalaan 3 

URK dinsdag 29 sep, 13/27 okt,  
10/24 nov, 8 dec, 19 jan, 2/16 feb, 
1/15/29 mrt, 12/26 apr, 10 mei;  
19:30 uur;  
't Sangetje, Staartweg 22a; 
Het boek Exodus

URK zondag 20 sep, 1 nov, 13 dec; 
17:00 uur; 
Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2; 
Gelijkenissen en Tekenen

ALKMAAR donderdag 24 sep,  
8/22 okt, 5/19 nov, 3/17 dec, 28 jan, 
11/25 feb, 10/24 mrt, 7/21 apr,  
19 mei; 19:45 uur; 
"Delta", Oude Kanaaldijk 2; 
Het boek Openbaring

APELDOORN  
12 sep, 14 nov, 9 jan, 12 mrt, 14 mei;  

zaterdag, 10:00 tot 16:00 uur; 
 Het Bolwerk, Ravelijn 55;

Nederlands Bijbelstudie Contactdag 
onderwerp 12 sep:

Izak
BEEKBERGEN zondag 18 okt,  

13 dec; 10:30 uur, "De Hooge Weye" 
Dorpsstraat 28-36

BEVERWIJK zondag 20 sep, 15 nov, 
1 mei, 10 jul; 10:00 uur; 
B.H.K.-gebouw, Groenelaan 74

DRACHTEN donderdag 1/15/29 okt, 
12/26 nov, 10 dec, 21 jan, 4/18 feb, 
3/17/31 mrt, 14/28 apr; 20:00 uur;  
Rode Kruis gebouw, De Geeuw 31;  
De brief aan Filippi

EMMEN maandag 28 sep, 12/26 okt, 
9/23 nov, 7 dec, 18 jan, 1/15/29 feb, 
14 mrt, 11/25 apr, 9/23 mei; 19:30 
uur;  Ichthuskerk, Walstraat 21; 
De profeet Jesaja

's HERTOGENBOSCH woensdag  
23 sep, 7/21 okt, 4/18 nov, 2/16 dec, 
27 jan, 10/24 feb, 9/23 mrt,  
6/20 apr; 20:00 uur;  
Wederkomstkerk, Rijnstraat 20; 
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Uit de statuten: "De Stichting Neder-
lands 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 bijbel-studie-
avonden, tentcampagnes, con tact-
dagen, collegedagen en conferenties, 
studiereizen; de uitgave van de lezin-
gen op audio-cd's en cassettes; de uit-
gave van brochures en deze circulaire. 
Financieel is het Nederlands Bijbelstu-
die Centrum afhankelijk van vrijwillige 
bijdragen.

Correspondentieadres
Benny Goodmanstraat 40

1311 RA Almere
telefoon (036) 53 62 976

Internet
www.bijbelstudie.nl
info@bijbelstudie.nl

 
Giften

NL03 INGB 0005 5676 69
NL88 RABO 0308 7470 46

ten name van
Nederlands Bijbelstudie Centrum

Giften voor de tentevangelisatie
NL87 RABO 0103 5810 06

ten name van
N.B.C. Evangelisatie

Izak
Het overkwam hem. En hij liet het 
maar zo. Eigenlijk zou hij het levens-
licht niet gezien hebben. En toen hij 
het zag ging het haast weer uit. Op 
zijn veertigste stuurde zijn vader 
de knecht eropuit om voor hem een 
echtgenote te versieren. Die bleek on-
vruchtbaar.  Zijn waterputten worden 
dichtgegooid door zijn vijanden, die 
hem wegsturen. En hij gaat en graaft 
dan maar nieuwe putten. Bijna raakt 
hij zijn vrouw kwijt. En als dan twin-
tig jaren later alsnog een tweeling 
wordt geboren, blijken de beide zonen 
het niet met elkaar te kunnen vinden. 
Als de erfenis moet worden verdeeld 
wordt hij - inmiddels blind - door 
vrouw en zoon bedrogen. Een passieve 
man. Traag en tragisch temidden van 
intriges. Het overkwam hem en hij liet 
het maar zo. 
De Bijbel beschrijft vader Abraham 
en zoon Jakob als actieve en onderne-
mende mannen. Maar wie was Izak 
eigenlijk? Wat deed hij? Nam hij ooit 
initiatief? Heeft hij ons een practisch 
voorbeeld nagelaten? 
Niettemin identificeert de Schepper 
zich met deze man, als Hij Zich noemt 
'de God van Abraham, Izak en Jakob'.  
En als 'zaad van Abraham' is hij een 
type van Christus.
Of hij nog meer is? Ook voor het ant-
woord op deze vraag bent u harte-
lijk welkom op onze eerstvolgende 
NBC-contactdag in Apeldoorn op 12 
september. 


