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Uw Koninkrijk kome
In veel christelijke gezinnen, kerkdiensten en andere bijeenkomsten wordt dagelijks het 'Onze Vader' gebeden, ook wel het gebed
des Heeren genoemd. Onder meer komt daarin de uitspraak 'Uw
Koninkrijk kome' voor. Toch staan weinig gelovigen stil bij wat die
uitdrukking inhoudt, noch bij de daarop volgende woorden: 'gelijk
in de hemel, alzo ook op de aarde'.
De realiteit achter die woorden is dat ooit het Messiaanse rijk op aarde aanbreekt, dat nu nog onder heerschappij van Christus in de hemel is. Het Koninkrijk van Christus zal uit de hemel naar de aarde neerdalen, waar dan geen
plaats meer is voor satan. Dan zal Davids Zoon regeren.
Intussen bestaat dat koninkrijk nu – als vervallen hut van David – al op aarde, omdat God heeft beloofd dat de scepter van Juda niet zal wijken. Met de
tien stammen kwam het voornamelijk in de Angelsaksische landen terecht.
Over aard, omvang en voorgeschiedenis van het komende Koninkrijk ging de
conferentie van het Nederlands Bijbelstudie Centrum in 2016, inmiddels traditiegetrouw gehouden in Wuppertal. Twee keer per dag gaf Ab Klein Haneveld
een studie over het onderwerp, waarna Johan Th. Bos, begeleid door Johan
Sipma aan het Hammond orgel, telkens een samenvattend lied zong. In deze
brochure staan niet alleen de naar aanleiding van de studie gezongen liederen,
maar ook de niet ten gehore gebrachte, maar wel geschreven coupletten. Deze
laatste min of meer omwille van de volledigheid.
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 wat de Bijbel zegt over de toekomst.
De profetieën daarover hebben betrekking op zowel hemelburgers, de gelovigen,
als het bekeerde Israël en de volken op aarde. Ook degenen die niet in Wuppertal waren, kunnen het studiemateriaal tot zich nemen. Integraal kan men de
studies volgen via www.bijbelstudie.nl.
De samenstellers
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Zaterdagavond 23 juli
(Melodie: Ik ben tevreden)
Je kunt een cursus
ook volgen in bidden
Maar onze Heer gaf
een les eens heel kort
Hij zei: "Ga in het
verborgene bidden
Daar wat Ik doen ga
eens openbaar wordt"
Gebruik dan ook niet
een veelheid van woorden
Of een formule,
die gans niet bestaat
Vol van voorschriften
en sancties en wetten
Zodat dan kerkrecht
vanzelf wel ontstaat
Er is discussie
over 't Onze Vader
"Uw wil geschiede,
Uw Koninkrijk komt"
In de praktijk bouwt
de mens zich een rijkje
Wijl evangelisch
de bede verstomt
Die onze Heer sprak:
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
primair over Hem
En daarna geeft pas
't gebed van de Heere
Aan de mens zelf nog
In wezen een stem
De grote denkers
die waren op aarde
Verdiepten zich in
staat en maatschappij

Hoe zou het moeten?
Nog steeds stelt men vragen
En geeft het antwoord
voor u en voor mij
Vrijheid, gelijkheid,
dat bleek niet te werken
En heersers kwamen,
ook dat werkte niet
Omdat men uitging
van 't goede van mensen
Wat niet klopt, naar men
in de Bijbel ziet
De Koning komt nog,
'Uw Koninkrijk kome'
Is de essentie
van wat Jezus zei
Toen Hij een bede
gaf om die te bidden
De Koning komt straks,
die Koning is Hij
De mens komt op en
Hij gaat weer ter ziele
Na moog'lijk blinken
komt zinken altijd
Hoe het zal moeten
met 't dorp of de wereld
Zegt d' een na d' ander
wat nergens toe leidt
De wereld wacht op
wie eenmaal zal komen
Maar de Messias
die wilde men niet
De antichrist die
weldra nog zal komen
Is in wie 't mensdom
wel een koning ziet
Het Koninkrijk dat
beloofd is, zal komen
In Daniël twee is
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waar je dat leest
De God des hemels
stelt aan eens Zijn Koning
Die eeuwig zijn zal
is voorzegd geweest
Als Zoon des mensen
de Nazaat van Adam
Is eens gegeven
heel universeel
Het Koninkrijk dat
zal heersen op aarde
De Koning is dan
niet constitutioneel
Hij maakt de dienst uit,
zegt hoe Hij 't wil hebben
Daarover gaat 't
in de Bijbel steeds weer
Nog is de duivel
de heerser op aarde
Daarvan verlost eens
voorgoed onze Heer
Zondagmorgen 24 juli
(Melodie: Heer vergeef)
Er zijn heel wat koninkrijken
Nu toch al voorbijgegaan
Maar het Rijk van de Messias
Zal in eeuwigheid bestaan
Onze God, de Onkenbare
Drukt Zich uit in de Persoon
Van Jehova, Christus Jezus
Erfgenaam van Davids troon
Eenmaal is de Heere Jezus
Opgestaan in heerlijkheid
En tot Zoon van God gesteld toen
Naar de Geest van heiligheid
De bijzondere positie
Van Hem Die is opgestaan

Is als act door theologen
Als toneelspel afgedaan
Heel de leer van de drie-eenheid
Vind je in de Bijbel niet
De Heer legde af zijn Godheid
Is wat je in de Bijbel ziet
Aan de mens gelijk geworden
Dus gelijk aan zondig vlees
Uitermate dus vernederd
Maar verhoogd is wat ik lees
Dat God als Zijn Rechterhand eens
Onze Heer heeft aangesteld
Zegt dat Hij 't voorheen dus niet was
Wordt ons in de Schrift verteld
In de Messiaanse psalmen
Heeft al David Hem erkend
Als Wiens Rijk vanuit de hemel
Men eens op de aarde kent
In de hemel is vandaag nog
Het verborgen Koninkrijk
Maar het komt weldra op aarde
't In Juda beginnend Rijk
Heiligen van hoge komaf
De Gemeente is daarbij
Want van Koninklijke bloede,
Door de Koning, zijn ook wij
Zoon blijkt erfgenaam te wezen
Is volwassen, naar steeds blijkt
Die is anders dan een kind dus
Wat nog op een dienstknecht lijkt
Uit Nicea komt de onzin
Dat de Zoon gelijk ook is
Aan de Vader, dus de Gever
Die de Zoon geeft erfenis
God kun je manipuleren
Is wat soms een cursus zegt
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Theologen ook na Auschwitz
Hebben dat ons uitgelegd
Maar het plan van God de Vader
Dat ontkracht je zomaar niet
't Is het vaste plan der eeuwen
Is wat je in de Bijbel ziet
God heeft eens de mens geschapen
Als een mens die sterven moet
Maar die mens die kan wel kiezen
Voor geloof dat leven doet
Heerlijkheid door Christus Jezus
Hij Gods uitgedrukte Beeld
Van Gods wezen Die Zijn naam draagt
Hij trekt Zijn plan onverdeeld
Gods werk is vandaag de Waarheid
Dus niet wij staan nu centraal
Hij zegt: laat je onderwijzen
Daar gaat men mee aan de haal
Heer, Uw naam worde geheiligd
Die verzoening ons aanbiedt
Hem komt toe de macht op aarde
Die je dan weldra ook ziet
Zondagavond 24 juli
(Melodie: O, Heer ik weet)
Gestalte zou op aarde krijgen
Het Koninkrijk dat was voorzegd
Waarheid ontstaat niet democratisch
Is hedenavond uitgelegd
De meerderheid die ongelijk heeft
Wordt door de boze geregeerd
't Rechtvaardig Koninkrijk dat komt nog
Is wat de Bijbel aan ons leert
De satan zorgt nu voor een chaos
De leugenaar vanaf 't begin
Maar waarheid is totaal het vak niet
Van wie hem dienen, 't heeft geen zin

Dat onze Heer de hoogste status
Al heeft bereikt, terwijl Hij lacht
Zegt niet dat Hij die macht al uitvoert
Omdat Hij daarmee nu nog wacht
Wij leven wel in deze wereld
Zien met verbazing om ons heen
Naar alles waar niets van terechtkomt
De mens is dienstknecht maar alleen
Als er geen doel is in het leven
Dan maakt de mens dat wel met vlijt
Helaas dat zal Gods doel niet wezen
De Koning die daarvan bevrijdt
De leugens lijken op konijnen
Vermenigvuldigen heel snel
't Als ballonnen op te blazen
En op den duur ontploft dat wel
Als alles wat maar steeds blijft groeien
De wereld is dit van de schijn
Politici die niet vertellen
Wat toch de waarheid wel moet zijn
Er zit niets goeds in heel de mensheid
Het enige alternatief
Voor toorn van God is om te kiezen
Voor Christus, Hij heeft waarheid lief
Het schepsel dienen boven Schepper
Geeft dat men nu de weg is kwijt
Verhouding tussen man en vrouw ook
Dat heeft de boze dus bereid
Beëlzebub, satan is duivel
Afval is hij, demonenbaas
Die aangeduid wordt met veel termen
Tegenpartij maakt mensen dwaas
Maar duizend jaar wordt hij gebonden
De slang, doch eeuwig blijft het Rijk
Waarover Christus hier zal heersen
Zijn eeuwig durend Koninkrijk
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De god van deze eeuw is hij die
De mensen nu totaal verblindt
De overste van deze wereld
Naam die je ook voor satan vindt
Wie niet wil horen naar het Woord Gods
God zoeken met de Bijbel dicht
Die zal uitkomen bij de duivel
Bij leugen dus, bij tegenlicht
De vijand zaait vandaag het onkruid
In mensbeschouwing en zo meer
Daartegen is geen kruid gewassen
Alleen de boodschap van de Heer
Hoogmoed is waanzin van zovelen
Daarmee ook kwam men aan de macht
Op weg naar d'antichrist, terwijl toch
De schepping op Gods zonen wacht
Maandagmorgen 25 juli
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Men heeft de mens tot god gemaakt
Is daar terecht gekomen
Daardoor is 't komend koninkrijk
Voor velen weggenomen
Het gaat steeds om het erfrecht
Dat alleen de Heere geeft
Vandaar dat 'n Jood in Israël
Ook niets te zoeken heeft
Het gaat in de geslachtsregisters
Om de erfgenamen
Zodat geslachten in Mattheüs
Bij de Heer uitkwamen
Saláthiel is niet het kind
Van Jechonias geweest
Maar hij werd wel diens erfgenaam
Is wat je elders leest
Refrein:
Het Koninkrijk zal komen

Dat heeft God Zelf beloofd
En ieder mag 't verwachten
Die in de Heer gelooft
'Uw koninkrijk zal komen', wie dat bidt
Zou toch moeten weten
Wat daarachter zit
Men kent sinds die Jechonias
Dus ook kroonpretendenten
Niet biologisch kinderen
Koninklijke prominenten
De troon is erfelijk dat wel,
Maar Vader die bepaalt
Door 't niet te doen zó heeft men zich
Last op de hals gehaald
Wie jaartallen wil hebben
Kan op internet die vinden
Van heel het Oude Testament
Maar 't kan toch niet verbinden
Met het geslachtsregister
In Mattheüs van de Heer
Wij zij de tel dus kwijtgeraakt
Weten het niet goed meer
(Refrein)
Jaartallen werden in de Schrift
Aan een koning opgehangen
't Zoveelste jaar van die en die
Zegt die ons onbevangen
Laat ons nu Adam maken
Naar ons beeld , gelijkenis
Wat een verwijzing naar de Heer
De Tweede Adam is
Adam is destijds beeld geweest
Van Wie na hem zou komen
Een prototype van de Heer
Die heden niet zal schromen
Om Zijn lichaam te noemen
Wat nu de Gemeente is
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Die met het Hoofd zal delen
Ook straks in Zijn erfenis
(Refrein)
God heeft de eerste mens op weg
Naar het einddoel geschapen
Naar Christus die eens komen zou
Al blijft de wereld slapen
Van heel de heerschappij kwam niet
Zo bijster veel terecht
Met het vermenigvuldigen
Ging het daarna niet slecht
"Wat is de mens?" heeft David in
Psalm 8 eens opgeschreven
't Ging over Zoon des Mensen
Davids zoon, Die is gebleven
De Drager van de naam
De hoogste van het Koninkrijk
Door David Heer genoemd ook
Hij was niet aan Hem gelijk
(Refrein)
De Zoon des Mensen is de Christus
Zwart op wit geschreven
Is dat bijvoorbeeld in Johannes
Die naam is gebleven
En minder dan de engelen
Is korte tijd gemaakt
Jehova die zou heersen
En nu over 't erfdeel waakt
(Refrein)
Maandagavond25 juli
(Melodie: Aan de voeten van mijn Heiland)
Adam I, sinds hem was 't wachten
Op Hem Die nog komen zou
Ook al wil de mens die wezen
Die op God gelijken wou

Min of meer opnieuw begonnen
Is met Noach heel 't verhaal
Met de jaartelling daartussen
Ging de mensheid aan de haal
'k Heb van doen met deze schepping
Die begon eens bij Adam
En na vloed er is gekomen
Die er vóór Genesis kwam
De chaos die werd geordend
In de allereerste week
Daarvoor ga ik een plan maken
Zei God toen Hij daarnaar keek
Zonde, dat is het doel missen
Adam werd eens geboetseerd
Uit de klei vol van de zonde
Daaruit is hij gecreëerd
Uit de aarde voortgekomen
Is de mens, een Adamiet
Straks komt er een boom des levens
Is wat je in de Bijbel ziet
Eva, beeld van de Gemeente
Want God had allang een plan
Zij was moeder van wie leven
Symboliek maar weet wel dan
Dat 't symbool op werk'lijkheid rust
Wet die biedt geen zaligheid
Eten van de boom van kennis
Is niet wat naar 't leven leidt
De twee bomen in de hof eens
Hebben stil geprofeteerd
Dat door steeds meer linkse wetten
De mens moet zijn geregeerd
't Komt niet goed op deze aarde
En spiritualiteit
Heette vroeger spiritisme
Eng'len aan satan gewijd
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Niet door water zal de aarde
In de toekomst nog vergaan
't Oordeel zal door vuur geschieden
En dat oordeel komt er aan
Dagen van het wederkeren
Van de Heer, Parousia
Gaan straks in de tolerantie
Die van Noach achterna
Als de Heere is verschenen
Maar nog voor Zijn Koninkrijk
Komt een tijdvak dat zich kenmerkt
Door wat ook bij Noach blijkt
Satan is op aard' geworpen
Wie gelaten wordt zal dan
Metterdaad in leven blijven
Daar getuigt Gods Woord ook van
Wij zijn nazaten van Noach
Dat scheelt zestienhonderd jaar
Met de komst eenmaal van Adam
En van 't eerste mensenpaar
Sinds Noach in aardse dagen
Zijn er volkeren ontstaan
Door God Zelf is uitgevonden
Om apart te wonen gaan
Straks wordt Babel residentie
Weer opnieuw van 't wereldrijk
Onder d' antichrist dat streven
Daarvan geeft historie blijk
Maar het laatst der wereldrijken
Wordt weldra door God verward
Want het Koninkrijk van Christus
Krijgt daarna voorgoed een start
Dinsdagmorgen 26 juli
(Melodie: Lichtstad)
Woorden in zovele talen
Komen uit het Hebreeuws voort

Wat niet goed etymologisch
Historie van woorden scoort
Maar in Origin of Speeches
Werd wel onderzoek gedaan
Daaruit blijkt dat in de oorsprong
Toch het Hebreeuws heeft gestaan
Heel het babbelen van Babel
Heeft tot volkeren geleid
Het verbond door God gesloten
Met Noach gaf overheid
Aan Sem zijn zonen geboren
Waardoor men bij Heber komt
Maar de H daarvan is later
In de uitspraak wel verstomd
Onder Peleg kwam verwarring
Later dus dan Noachs vloed
Erfrecht baarde overheden
Waaraan men nu niet meer doet
Erfrecht leidt tot een positie
Zo is het altijd geweest
Is wat je in de historie
Keer op keer toch echt wel leest
De verdeling in de volken
Is bij Noach al ontstaan
Al is die verdeling toen nog
Niet meteen ook ingegaan
't Nieuw Verbond dat is gekomen
Voor wie nu al heilig is
Dat zegt niet dat Israël ook
Eens deelt in die erfenis
Heel de mensheid kent drie groepen
Naar Sem, Jafeth en ook Cham
In Europa zijn Semieten
En de zwarten overkwam
Dat zij dienstknechten eens werden
Niet elke categorie
Is later zuiver gebleven
Waarin ik vermenging zie
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Abraham werd eens de drager
Van het eerstgeboorterecht
Maar God neemt het eerste weg steeds
Komt dan bij iets nieuws terecht
't Werd niet Ismaël maar Izak
Maar 't liep uit op broederstrijd
Tussen Semitische volken
Zoals wet met vrijheid strijdt
Jacob zegende de zonen
Van zijn zoon Jozef eenmaal
Maar hij kruiste toen de armen
't Was dus weer een oud verhaal
't Eerstgeboorterecht kwam daardoor
Primair dus bij Efraïm
En daarmee ook bij de vrije
Nee dat was geen hersenschim
Juda heeft nu dus gekregen
Over Israël de troon
Want uit Juda is gekomen
Eenmaal toch de Mensenzoon
En van Sauer kun je leren
Daar hij bedelingen kent
Het bezwaar van theologen
Aan bedeling niet gewend
Dinsdagavond 26 juli
(Melodie: De naam van Jezus)
Een heikel punt
na Jacob is gekomen
Dat gaat over
het eerstgeboorterecht
Ruben was wel
de oudste van zijn zonen
Maar bij Hem kwam
de erf'nis niet terecht
Maar weet dat is
een aardse gang van zaken
Daarvoor kreeg Ruben
wel de erfenis

Maar anders was
het Goddelijke hand'len
Waardoor nu Efraïm
erfgenaam is
Onder het nieuw
verbond is Christus koning
En hogepriester
naar Melchizedek
Alleen in Israël
is dat gescheiden
En dat is het
gevolg ook van de wet
De lijnen lopen
wel wat ingewikkeld
Maar lees vooral ook
één Kronieken vijf
Daar staat wat over
Rubens liefdesleven
In Frankrijk heeft dat
niet veel om het lijf
Het christendom
vind je bij Angelsaksen
Het Nieuw Verbond
heeft Juda gepasseerd
En de Gemeente
van de eerstgeboornen
Is niet uit Joden
eenmaal geformeerd
Uit Efraïm
en ook zijn broer Manasse
Kwam de Gemeente
van de Heere voort
Hun nageslacht
dat vind je bij de Britten
Want die verspreidden wel
Gods heilig Woord
Het eerstgeboorterecht
komt bovendrijven
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Heel soms wel in
het Oude Testament
Maar in het Nieuw Verbond
is dat veranderd
Door de tien stammen
werd dat 't eerst erkend
Het evangelie
kwam terecht bij Jozef
Altijd is er wat
met die naam geweest
Het Koninkrijk
is heden nog verborgen
Onttrokken aan
de aard' is wat je leest
Juda werd machtig
onder al zijn broeders
En uit hem kwam
eenmaal de Christus voort
Het Koningschap
is aan Juda gegeven
De leeuw van Juda
is een term naar 't Woord
Efraïm zou
een menigte eens worden
Volheid der heidenen
komt daar ook uit
Tot de opname
van heel de Gemeente
Is Israël
verhard door Gods besluit
't Zal in de eindtijd
zijn de laatste dagen
Dat werd voorheen
al vaak geprofeteerd
Dat tijdperk startte
bij 't opstaan van Christus
Is wat het Woord
van God ons heeft geleerd
Ruben heeft Jacobs

bed eenmaal beklommen
Daarom ging d'erfenis
aan hem voorbij
Dat is wat wij
van Ruben kunnen lezen
Dat 't goed bedoeld was,
is wat men dus zei
"Juda gij zijt het
en men zal u loven"
Dat wordt gezegd
omdat de koning kwam
Uw hand zal zijn
op der vijanden nek en
Uit hem komt voort
Die macht eens op zich nam
De scepter geeft
als roede ook die macht weer
Het is de stok
als het symbool van macht
Niet wijken van Juda
zal deze scepter
Nu men vandaag
op de Messias wacht
De scepter is allang
bij de stam Juda
Dat is vanwaar
de Koning komen zal
Maar het zal altijd
een koningshuis blijven
Al vind je daardoor
inteelt overal
Het huis van David
is vruchtbaar gebleven
Met een nazaat
van hem nog altijd
Dat heeft destijds
tot moorden onder Joden
Dus door Herodus
ooit een keer geleid
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Woensdagmorgen 27 juli
(Melodie: Ik ben tevreden)
Nadat eens Jozef
geïntroduceerd was
De erfgenaam dus
van Jacob was hij
Maar het verhaal is
toch eens onderbroken
door Juda's Thamar,
ook dat lezen wij
't Komt er op neer dat
uit Juda's schoondochter
Er nageslacht kwam,
koninklijk geslacht
En daarvan zou nooit
de scepter meer wijken
Daar de Messias
daaruit wordt verwacht
Thamar die baarde
een tweeling, twee kind'ren
De oudste daarvan
had recht op de troon
Die werd omwonden,
maar daarna verwisseld
Want de doorbreker
werd toch d'eerste zoon
Daarna kwam Zera
dus die van het handje
Scharlaken draadje,
gedraaid om zijn hand
Maar Perez werd de
stamvader van Juda
Tot David eens werd
de koning van 't land
De broer van Perez,
dus Zera geheten
Kreeg wijze zonen,
hun wijsheid was groot
Bijna zo groot als

eens Salomo's wijsheid
Naar wie uit volken
men om advies vlood
De beide lijnen
die worden ontwikkeld
Ethan en Heman,
die vind je terug
Zij waren schrijvers
en wijze profeten
En profetie wordt
vervuld vaak niet vlug
Heel het verbondsvolk
had vele geslachten
Die naar het westen
getrokken ook zijn
En alle leeuwen
van de koninkrijken
Komen uit Troje
want dat is de lijn
De tak van Zera
kwam uit in Nieuw Troje
't Is in Brittannië
da's geschiedenis
Zoals van Chalcol
geleid heeft naar Grieken
Waarvan Athene
dus ook een vrucht is
Er zijn twee lijnen,
nazaten van Juda
Scepter die week niet
door Zera daarvan
Die vind je nu nog
bij Grieken, de wijzen
Terwijl je die ook
bij de Brit vinden kan
En in Europa
daar zijn de Danieten
Het koningschap van
Davidische lijn
De scepter zal van
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de nazaat niet wijken
Dus moet vandaag
er nog een zijn
Woensdagavond 27 juli
(Melodie: O Heer ik weet)
Na Jacob werd gecompliceerder
Het koningschap van Adam één
Het was gegeven eens aan Juda
En leeuwen door de eeuwen heen
Kwamen uit Troje en wij weten
David die is uit Juda's lijn
Die had twee zonen, maar 't was Perez
Die Davids voorvader moest zijn
Saul heeft gestaan eens voor de wet
En voor daarvan ook de heerschappij
Hij werd de doodsvijand van David
Staat in de Schrift, dat weten wij
Er was in Israël geen koning
Voordat die jonge herder kwam
Die knul die heeft David geheten
En die was ook uit Juda's stam
Toen David 'n tempel wilde bouwen
Vond God dat wel een goed idee
Maar God zei dat zijn zoon zou bouwen
Belastte Salomo daarmee
Maar wie meer is dan Salomo eens
In Hem komt eindvervulling pas
Omdat eens Salomo een type van
onze Heer, de Christus was
Uit David is eens voortgekomen
De Messias, definitief
Werd die vervuld in de Gemeente
En Christus heeft Zijn lichaam lief
Je hebt van Juda uit twee lijnen
Perez en Zera, tweemaal 'n zoon
En beiden kregen ook een scepter
Vader gaf aan Christus een troon

Uw Koningschap is heel bestendig
Het zal zijn tot in eeuwigheid
Dat zei God eenmaal tegen David
Wiens lijn naar Christus heeft geleid
Toen Salomo aan het bewind kwam
Was er pas drieëndertig jaar
In de hoofdstad van heel het volk dus
De twaalf stammen geland dus daar
De laatste koning van twee stammen
Heeft maar drie maanden geregeerd
En werd daarna gestuurd naar Babel
Nou ja, zeg maar gedeporteerd
Maar de geslachten zijn gebleven
In de verstrooiing van Juda
Dus niet alleen toen er een troon was
Maar dat bleef ook nog wel daarna
Tien stammen waren weg allang dus
Toen Juda's rijk ten onder ging
In Jeremia staat de tijding
Dat Davids troon niet meer verging
Waar ook ter wereld moet een heerser
Een koningskind nog heden zijn
Want God houdt Zich aan Zijn belofte
Ook na een uitstervende lijn
De twee geslachten zijn verworpen
Dus Juda en ook Israël
Maar er zal zijn onder de volken
In ballingschap een koning wel
Die moet zijn in Buckingham Palace
Verschijnselen geven dat weer
Het Britse koningschap dat weet dat
En Britten zeggen 't keer op keer
God heeft Zijn volk nog niet verstoten
Zoals Hij in Zijn Woord belooft
Er zijn van Israël dertien stammen
En wie vandaag Zijn Woord gelooft
Die weet dat Israël zou blijven
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Menigten zouden zijn ontstaan
God toont Zijn plan aan deze wereld
Heeft Hij beloofd, houdt Zich daaraan
Donderdagmorgen 28 juli
(Melodie: Heer, vergeef)
Aan het rijk van de tien stammen
Kwam wel degelijk een eind
Hoe is 't dan met Gods belofte
Dat de scepter niet verdwijnt
Men zegt dat bij Christus Jezus
Die troon in de hemel staat
Dat is niet de troon van David
De hut die Hij achterlaat
Waar is Davids troon gebleven
Sinds die in Jeruzalem
Tot verval eens is gekomen
Jeremia gaf een stem
Aan God als de Pottenbakker
Die twee vaten heeft gemaakt
't Huis van Juda is vernietigd
Troon bij Israël geraakt
't Koninkrijk eenmaal van Juda
Is door God Zelf uitgerukt
Maar Hij zal het eens herstellen
Heeft Hij daarbij uitgedrukt
Tegelijk heeft God het vat ook
't Rijk van Israël geplant
Dat moet er vandaag nog wezen
Ergens in het buitenland
Juda's lijn is voortgezet toch
Via Zera's nageslacht
Dat vindt men terug in Ierland
Joodse staat is omgebracht
Maar beloften die aan Isr'el
Door de Heere zijn gedaan
Naar wij weten uit de Bijbel
Daar houdt God Zich altijd aan

God heeft niet Zijn volk verstoten
Jeremia de profeet
Moest van Hem daarvan getuigen
Profetie is hoe dat heet
Het verhaal van Jeremia
Was en is ook nog niet klaar
In Egypte nieuw begonnen
Kwamen nieuwe rijken daar
Naar een eiland in het westen
Is eens Davids troon gegaan
Toen 't destijds met Juda fout liep
Bij de Britten treft men 't aan
Dat geldt niet voor Davids troon slechts
Ook voor ammi, 't Joodse volk
't Is geworden tot lo-ammi
De Gemeente werd Gods tolk
't Koningshuis ging naar de Britten
Met tien stammen ging het mee
Regelrecht de lijn van Zera
Naar het eiland in de zee
Uit tien stammen, dus lo ammi
Kwam eens de Gemeente voort
En die is Gods volk geworden
Weten wij nu uit Zijn Woord
't Koninkrijk was er altijd al
Maar het wordt straks Messiaans
Op de aarde, door de koning
Het werd eerst Victoriaans
Kanaän daar zou het fout gaan
Toen verhuisde Israël
't Kwam terecht toen in Europa
Davids koninklijk herstel
De kroon ging eenmaal naar Ierland
Toen kwam Schotland aan de beurt
Maar die ging daarna naar Londen
Zo is 'omgekeerd' gebeurd
Ierse koning kwam naar Schotland

NBC september 2016 pagina 12

Nederlands Bijbelstudie Centrum
Maar toch wel een Ierse troon
De verhalen zijn omstreden
Tegen Gods Woord in gewoon
Donderdagavond 28 juli
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Afstammelingen schreef Josephus
Eens van de tien stammen
Hij deed historisch onderzoek
Wist heel veel uit te kammen
Hij schreef dat eens naar Babel
Niet slechts Joden zijn gegaan
Er heeft in 't Oude Testament
Soms een hiaat gestaan
Terugkeer uit de ballingschap
Bleef beperkt tot de Joden
En 't waren er slechts weinigen
Die naar het thuisland vloden
Het Koninkrijk der hemelen
Is een verborgen Rijk
Dat ligt dus buiten Babel en
Het Babelse bereik
Refrein:
Het Koninkrijk zal komen
Dat heeft God Zelf beloofd
En ieder mag 't verwachten
Die in de Heer gelooft
'Uw koninkrijk zal komen',
wie dat bidt, zou toch moeten weten
Wat daarachter zit
Systemen in de wereld zijn
Aan Babel opgedragen
Omdat het werelds antwoord geeft
Op religieuze vragen
Het Joodse volk had wel gevoel
Voor nationaliteit
Maar het bleef ongelovig
Heeft zich niet aan God gewijd

Men keerde wel terug uit
Ballingschap want Joden hadden
Soms het gevoel een staat te zijn
Maar bleef in de Tenach kladden
Zij hebben toen de Heere kwam
Ook niet in Hem geloofd
Al was door God de Vader
De Messias wel beloofd
(Refrein)
"Hoe moet het nu toch verder
Moet zich 't koningschap herstellen?"
Heeft Daniël zich afgevraagd
Blijkt Gods Woord te vertellen
Hij las in Jeremia
Over die zeventig jaar
En hij vroeg aan de Schepper
In een bede dus daarnaar
Hij heeft van God Zelf op zijn vraag
Ook een antwoord gekregen
Dat staat, zoals wij weten, in
Daniël hoofdstuk negen
Het rijk van koning David
Komt in Juda nu nog niet
Dat is wat als Gods antwoord
Daniël ons achterliet
(Refrein)
Vierhonderd en negentig jaar
Zal in de stad niet wezen
Niet in Jeruzalem dus
Dat liet Daniël eens lezen
Zeventig maal zeven weken
Zei God tot op Messias
De laatste van die weken
Die komt in de toekomst pas
Vierhonderd drieëntachtig jaren
Zijn allang verstreken
De intocht in Jeruzalem
Dat is ons nu gebleken
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Viel samen met de datum eens
Voorspeld door Daniël
Toen zag de Heer verwoesting
Van Jeruzalem dus wel
(Refrein)
De tiende van de eerste maand
Negenenzestig weken
'Deze uw dag', zei toen de Heer
Aan wie onkundig leken
Nog een jaarweek te gaan nu
Totdat er een Joodse staat
Gesticht door de Messias waar
Nog puin aan vooraf gaat
Op tiende van de eerste maand
Dat is wel te verwachten
Komt de Messias weer terug
Want Hij was niet te achten
Te functioneren als Koning
Toen van Zijn Koninkrijk
Hij zag al valse christussen
Die hebben geen gelijk
(Refrein)
In 't Nieuwe Testament
Heet Daniël een der profeten
Als 't Joodse volk de laatste zeven
Jaar ziet kan het weten
De klok is weer in gang gezet
Maar nu is het de tijd
Dat God voor Zich een volk formeert
Dat aan Hem is toegewijd
De Joodse staat die zal de Heer
Eens op een dag oprichten
Dan zal Zijn Koninkrijk op aarde
Voorgoed op gaan lichten
Dan komt het Messiaanse
Koninkrijk, zolang verwacht
Het gaat volgens het plan dat door
God Zelf is uitgedacht
(Refrein)

Vrijdagmorgen 29 juli
(Melodie: Aan de voeten van mijn Heiland)
'Komt, bekeert u,' dat zei Petrus
'Opdat heel uw zondenschuld
Uitgewist wordt en verkoeling
Naar voorzegd is, wordt vervuld'
't Is een oproep tot de Joden
Trots ook individueel
Toch gaat over 't Joodse volk dit
Het is dus conditioneel
Christus Jezus is ontvangen
In de hemel naar Gods plan
En de Messiaanse Psalmen
Zij getuigen daar ook van
En tot de wederoprichting
't Eind der zeventigste week
Blijft de Heere in de hemel
Wat ook uit Mattheüs bleek
Na negen en zestig weken
Zou niet hebben onze Heer
Door Romeinen overheerst ging
Juda ten onder een keer
Rijken voorgesteld als dieren
Komen en zouden weer gaan
Maar nog brak van de Messias
Nog op aard' diens Rijk niet aan
Hemelvaart van onze Heiland
Toonde aan Zijn wederkeer
Als straks ook op deze aarde
Het Rijk komt van onze Heer
Door heidenen wordt gepredikt
Nu het heil van Israël
Dat gebeurt in vele talen
't Omgekeerde is dat wel
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't Volk uit heidenen verzameld
Komt uit de tien stammen voort
't Oordeel over Juda komt nog
Via keramiek verwoord
En de huidige bedeling
Is in 't Oude Testament
Nog maar cryptisch weergegeven
't Mocht toen nog niet zijn herkend
't Koninkrijk is nu dicht bij ons
Want de Koning kennen wij
Het is dus nabij gekomen
Zoals Gods Woord het ons zei
Tweeduizend jaar was profetisch
Maar dat weten wij nu pas
Symboliek die in het Oude
Testament bekend niet was
Daniël liet in het vage
Informatie nu bekend
Die lees je in Openbaring
Dus in 't Nieuwe Testament
Je kunt het Oude niet lezen
Zonder het onthullend licht
Van het Nieuwe Testament want
Gods plan blijft anders toch dicht
Kreupelen gingen weer lopen
Blinden kregen weer het zicht
Wonderen op de ontsluiting
Van wat was voorzegd gericht
Tekens van wat nu Christus doet
Blinden maakt hij ziende nu
De gevangenis ging open
Voor u als individu
't Wachten is op de bekering
Heden van het Joodse volk
Christus werkt voor de Gemeente
Die op aarde is Zijn tolk
Nu een volk van eerstgeboornen
Zijn Lichaam, ecclesia

Wordt verzameld door de Heer nu
Juda's klok loop weer daarna
't Nieuw Jeruzalem zal dalen
Uit de hemel straks een keer
Want dan wordt op deze aarde
't Rijk verwekt door onze Heer
Ja het Koninkrijk zal komen
Dat naar aarde zich uitbreidt
Dat lees je in Openbaring
Dat ook daaraan is gewijd
Vrijdagavond 29 juli
(Melodie: O, Heer ik weet)
Het volk dat heden wordt verzameld
Rondom wat heet genadetroon
Maakt deel van een verborgen Rijk uit
De Koning is de Mensenzoon
Mozes koos op advies van Jethro
Eens kloeke mannen, want 't gericht
Dat hij moest plegen, was te zwaar en
Hij kreeg door Jethro's raad meer licht
De verantwoord'lijkheid van Mozes
Werd door die oudsten dus gespreid
Een koning die heeft steeds aan mensen
Rondom hem taken toegewijd
Vertegenwoordigers van 't volk die
Gaven aan Mozes dus een raad
En daarna nam hij een beslissing
Dat is wat in Exodus staat
Je moet die oudsten dus wel hebben
Niet aangewezen, maar erkend
Van bovenaf is dat de route
Die straks ook de gemeente kent
De eerstelingen eens bij David
Met wie hij was in de spelonk
Werden toen zijn rijk openbaar werd
Aan wie hij hoge taken schonk
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Hij trok eens niet consequenties
Al stond hij achter David dan
Hij bleef bij het symbool van wet: Saul
Naam van die vriend was Jonathan
Diens zoon at wel van Davids tafel
Dat had de koning eens beloofd
Een kreupel vat, vol moog'lijkheden
Als die de Koning nu gelooft
Een volk van koningen en priesters
Is eens gevormd, 't was Israël
En nu gebruikt God Zijn gemeente
Nog in verborgenheid, dat wel
Slechts in de marge van de kerken
En van de kerkgeschiedenis
Vind je het leven van de Heere
Dat echt toch geen genootschap is
De Zoon van David, Die is heden
Buiten de legerplaats, 't systeem
Pilatus zei: 'Bent U de koning?
Van Joden is 't wat ik verneem'
De Joden hadden Hem beschuldigd
Dat Hij hun koning zei te zijn
'De wereld is nog niet mijn rijk nu'
Zei Hij, 't is een ander domein'
'Later is Mijn Rijk op de aarde'
Ligt achter wat Hij heeft gezegd
Joden wilden Hem niet als Koning
Maar komen straks bij Hem terecht
Het volk komt eenmaal tot bekering
Zeventigste week van Daniël
Nu wil het nog van Hem niet weten
Al wil het een Messias wel
De opperzaal, daar werd het Pascha
Door Jezus en Zijnen gevierd
Er was een man met een kruik water
Die heeft de happening bestierd
Het was een toebereide plaats waar

Men bijeen kwam voor brood en wijn
De man die 't al toen heeft geregeld
Zou best eens Jozef kunnen zijn
De tegenwoordige positie
Van de gemeente is één hoog
In d' opperzaal, dus in de hemel
Dat is altijd weer Gods betoog
Toen Jezus sprak tot Zijn discipels
Was dat een fonkelnieuw begin
Zij waren echt de allereersten
Daar ziet men de gemeente in
Wij zitten nu aan Christus tafel
Hij geeft ons wijn en ook het brood
Want Hij geeft het eeuwige leven
Door Hem zijn wij voor wet nu dood
Wij zullen met de Heiland delen
In 't leiden van zijn Rijk op aard
Daar brengt Hij ons als koningszonen
Heerlijkheid wordt geopenbaard
Hij brengt ons niet naar een bestemming
Die door ons zelf te kiezen is
Het gaat voor eeuwig om Zijn roeping
Tot toekomstige erfenis
Wij worden eenmaal ook betrokken
Hier bij het aardse koninkrijk
Levend in een duistere wereld
Ligt licht al binnen ons bereik

COLOFON:
Teksten: Johan Th. Bos, vrij naar Ab
Klein Haneveld.
Uitgave: NBC © 2016 NBC / Gospel
Productions.
Alles in deze uitgave mag worden
overgenomen, mits met bronvermelding.
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Slotlied (Melodie: Er komt een dag)
Het Koninkrijk zal naar de aarde dalen
Het Rijk dat nu nog in de hemel is
En wij zijn al, van koninklijke bloede
Op weg naar zoonschap, dus de erfenis
Wij mogen in het erfrecht met Hem delen
Die als de Zoon des mensen sinds Adam
Voorspeld was, Hij de Hoogste van de mensheid
Die naar de aarde komt en eenmaal kwam
De scepter zou van Juda nimmer wijken
Dat heeft God in Zijn eigen Woord gezegd
De nog vervallen hut van koning David
Die kwam in 't buitenland, Londen, terecht
Het Koninkrijk, verborgen in de hemel
Dat komt, dat weten wij al, door Gods Woord
Ook weldra naar de aarde en wij heersen
Dan met de Koning, Hij brengt zonen voort
Er komt een dag dan denk jij aan dit liedje
Aan wat je deze dagen hebt gehoord
Hoe onze Heer trouw bleef aan Zijn beloften
Hij is de God Die trouw is aan Zijn Woord
Je kunt van 't hemels Rijk deel uit gaan maken
Als jij dat niet tot nog toe hebt gedaan
Door voor de Koning kiezen, de Messias
Misschien moet jij die weg nu in gaan slaan
Er komt een dag dan denk jij aan dit liedje
Er komt een dag dan denk jij aan vandaag
Waarop jij, als je nooit koos, nog kunt kiezen
Waarom doe jij dat niet? Is dus de vraag
Waarom zou jij er later spijt van krijgen
Dat jij niet ook die keuze hebt gemaakt
Voor eeuwig leven dat Hij jou wil geven
Dood ben je al, maar Christus zegt: ontwaakt
(Na vier regels orgel:)
Je kunt van 't hemels Rijk deel uit gaan maken
Als jij dat niet tot nog toe hebt gedaan
Door voor de Koning kiezen, de Messias
(Gesproken á capella:)
En 't Koninkrijk op aarde komt er aan
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Vluchtig overzicht der geschiedenis
Uitgesproken door Mr. Isaäc Da Costa, Vrijdagavond 14
November 1851, bij de opening zijner twee jaren achtereen gehouden lezingen: "over de aard en omvang van
reeds vervulde en nog te vervullen profetie, gelijk die
in het bijzonder is weggelegd in de Schriften des Ouden
Testaments."
De meesten zijn onverschillig of bevreesd voor de toekomst, maar de profetie voorkomt beide, de onverschilligheid en de vrees. Zij geeft ons de rechte
richting, en maakt ons waarlijk vrij
van allerlei bezwaar, dat zich op ons
werpt. Te wonen in een stad, in staat
van beleg, is verdraaglijk maar daarom niet genoeglijk.
Men moet daarbij ook de moed hebben om de dingen, die niet meer van
deze tijd zijn, weg te nemen, doch men
zorge het wezen en het leven niet aan
te raken. Men werke mede in de grote
bewegingen en vooruitgangen Gods,
maar niet in die der mensen.
Zeker is de wereld in barensnood, en
wel zou de fabel waar worden dat de
berg een muis baarde, wanneer het
einde van al die wereldschuddingen
niets anders ware dan de verwezenlijking van de wijsgerige droom van een
paar mensen, die zich een denkbeeld
van de beste en deugdzaamste wereld
gevormd hebben. Nee Gods ontwerpen
en deze alleen zijn het, welke verwezenlijkt zullen worden. Geen partijen

kunnen zich dan ook staande houden
op enig gebied; zij allen hebben gebrek aan toekomst. Van daar, om zo
te spreken, het blind lopen aller menselijke ondernemingen in onze tijd.
Doch vooral in zaken van de Staat
en de Kerk zijn alle theorieën van
mensen verward en onzeker. Alleen
de heilige mensen Gods hebben de
toekomst beschreven alsof zij geschiedenis was. Alleen de bijbel is zwanger
van toekomst. In het licht der toekomst moeten dan ook de profetieën
gelezen worden.
Bij alle volken ontaardde het denkbeeld van profetie in waarzeggerij; en
deze waarzeggerij was geen doorlopende verkondiging, maar geschiedde
op afgebroken wijze en bij afzonderlijke stukken. Nu is er geen namaaksel, of het bewijst dat er iets echts
bestaat, en wel, dat dit zo belangrijk
is, dat men er belang bij heeft het na
te maken. Indien er geen wezenlijke kennis van de toekomst ware, er
zou geen valse zijn, evenmin als er
vals goud zou zijn, als er geen echt
goud was. Doch het echte is juist door

NBC september 2016 pagina 18

Nederlands Bijbelstudie Centrum
zijn echtheid onderscheiden van het
valse; men kan wel enkele maar niet
alle eigenschappen van het echte op
het valse overbrengen. Daarom is dan
ook de profetie als zodanig eeuwig onderscheiden van alle waarzeggerij. Zij
is geen reeks van onsamenhangende
voorspellingen gelijk deze, maar een
onafgebroken lijn, die al de eeuwen
doorloopt en uitloopt op een enig Persoon - Christus. De waarzeggerij is
enkel een greep in de bestaande zaken
en omstandigheden, zonder verband
met het historisch verleden of de historische toekomst. Daarbij de ware
profeten verkondigen wel geluk, maar
door tijden van verdrukking heen; de
valse profeten daarentegen verkondigen meestal onmiddellijke uitkomsten
en dadelijk geluk. Voorts betreft de
ware profetie altijd de grote belofte
Gods voor Israël, voor de Kerk, voor de
wereld, terwijl de waarzeggerij meestal kleine en bijzondere belangen betreft. Daarom moet ook de kennis der
toekomst niet zozeer onszelf gelden als
wel onze gehele omgeving.
Wij, die al de bescheiden voor ons hebben, kunnen licht opmaken wat het
eigenlijke hoofddoel van geheel de
Schrift is. Het is niet anders dan om in
de loop der tijden, dus langs geschiedkundige weg, de belofte van verlossing, door God na de val van de mens
gegeven, te vervullen. Deze belofte,
terecht de moederbelofte genoemd,
omdat zij de bron is van al de andere
beloften, maakt op geestelijk gebied
een scheiding tussen het licht en de
duisternis door een tijdelijke strijd, die

aan de zijde Gods en dergenen uit de
mensen, die onder God meestrijden, in
een eeuwige overwinning zal eindigen;
luidende deze belofte aldus: "Ik zal
vijandschap zetten tussen u (slang),
en tussen deze vrouw, en tussen uw
zaad en tussen haar zaad; datzelve zal
u de kop vermorzelen en gij zult het de
verzenen vermorzelen." Gen.3:15
De slang, door de duivel bezeten, vertegenwoordigt de satan, en zijn zaad
zijn de goddeloze mensen, die zich niet
bekeren. Op.12:9; Mat.25:41; Joh.8:44; 1Joh.3:8 Het
zaad der vrouw daarentegen is Christus en die Christus toebehoren. Het
tijdelijk onderscheid tussen deze beide
zal eindigen in de volstrekte eeuwige
scheiding van elkander. Van hetzelfde
ogenblik af dat deze belofte gegeven
werd, begint de vreselijke geschiedenis van jammer en ellende, welke nu
ongeveer zesduizend jaren voortduurt,
en zeeën van bloed en tranen hebben
de aarde overstroomd en zijn door
de aarde verzwolgen, om altijd weer
nieuwe zeeën van bloed en tranen over
zich te zien uitgestort. De ontzettende
krachten der zonde vermenigvuldigden met de mensen, de dragers dezer
krachten.
En ofschoon God een grens stelde aan
deze krachten door alle mensen te
doen sterven, tussen deze stervende
legers van bestrijders Gods verrezen
weer nieuwe legers van bestrijders,
en zo ging het voort tot op deze dag.
Nochtans tussen brede stromen van
zonde en ellende, vloeide er ook van
het begin af tot nu toe, onafgebroken
stil maar veilig, een liefelijk beekje
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van de bergen Gods, door enge maar
liefelijke en vruchtbare dalen, aan
welker oevers alles groende en bloeide,
en waar ieder die het verloren paradijs
der aarde terug zocht, het terug kon
vinden: Gods genaderaad, Gods vreeverbond, Gods kerk. Aldaar woonden
of vernachtten althans de waarlijk
gelovigen, de waarlijk godvruchtige
mensen van alle tijden, en hadden zij
te midden van de gedurige strijd, een
gedurige toevlucht, totdat zij door de
dood ingingen in de rust, in de vrede.
Deze tweeërlei geschiedenis, de geschiedenis der wereld en de geschiedenis der kerk, vormt één epos, met een
menigvuldigheid van de treffendste
episoden, aan welker beschouwing de
verhevenste denkers van alle tijden
zich niet hebben kunnen verzadigen.
Wij werpen slechts als in vogelvlucht
een blik op die wereld van gebeurtenissen.
Na de val openbaarde zich de macht
der zonde, des satans, allereerst in de
broedermoordenaar Kaïn, en God trad
op tegen Kaïn als Rechter, en tevens
als de Genadige die het vonnis verzacht. Nochtans Kaïn verwijdert zich
van het vaderlijk huis, en in plaats van
Abel, wordt door Seth de lijn van het
heilige zaad voortgezet. Er ontstond
nochtans geen oorlog onder elkander, nee, maar het tegendeel er van:
verzwagering. Henoch werd voor hun
ogen weggenomen, omdat hij geloofde
en met God wandelde; doch zij gaven
er geen acht op. Toen liet God ze menigvuldige malen door Zijn Geest be-

dreigen en bestraffen, doch zij wilden
niet afstaan van hun ongerechtigheden. Toen waarschuwde Hij hen 120
jaren lang, en daarna verdelgde Hij
allen door de zondvloed, uitgenomen
Noach, zijn vrouw, zijn drie zonen en
hun vrouwen.
Nauwelijks is echter de nieuwe aarde
weer betreden, of de macht der zonde,
des satans, openbaart zich weer in
de schaamteloosheid van Cham, en
God trad tegen haar op in de vloek en
zegenspreuk van Noach en scheidde
Noachs nakomelingen in drie volken:
de Semieten, Jafetieten en Chamieten; de Semieten onderscheidende
als de dragers der Goddelijke belofte. Nochtans ontstond er geen oorlog
onder elkander; nee, het tegendeel er
van: samenwerking. Zij wilden een
groot broedervolk blijven van enerlei
spraak, van enerlei bestuur, van enerlei belang. Het middenpunt hunner
vereniging zou het hemelhoge Babel
zijn. Maar God verijdelde hun raad en
vervulde de zijne, verdeelde hun taal
in een menigte van talen naar hun
geslachten, en dientengevolge breidden de Semieten zich uit in Azië, de
Jafetieten in Europa, de Chamieten
in Afrika, en vestigden hun kinderen
zich in de naastbij liggende landstreken en gewesten, en stichtten overal
machtige steden en nog machtiger
rijken.
Alleen ten opzichte van Sem, als de
drager der Goddelijke belofte, bleef
de heilige historie voortlopen, doch
bepaalde zich later, met ter zijdestel-
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ling van Ismaël en Ezau, alleen tot
het geslacht van Abraham, Izak en
Jacob. God stelde dezen tot stamvaders van een afzonderlijk volk in het
midden der volken. In dat uitverkoren volk zou God de komst van de
beloofde Verlosser voorbereiden en
doen plaats hebben. De kindsheid van
dat volk was aartsvaderlijk, liefelijk
en onbeschrijfelijk Goddelijk schoon.
Als jongeling kwam het met Jozef in
Egypte en rijpte daar de mannelijke leeftijd tegemoet. Toen begon de
verdrukking, en God verloste ze uit
hun verdrukking, oordeelde Egypte
en leidde Zijn volk uit met wonderen
op wonderen.
Van dat ogenblik af begonnen echter
ook de oordelen Gods over Zijn Eigen
volk, omdat zich onder hen de macht
der zonde en het ongeloof verhief.
Nochtans hielden de zegeningen de
bovenhand. Hij versloeg de weerspannigen in de woestijn en leidde daarna Israël als een zelfstandig volk in
Kanaän, met uitroeiing van de in het
diepst zedenbederf verzonken volken.
Israëls verbonden en verzwageringen
met de Kanaänieten brachten weldra
Gods oordelen opnieuw over het uitverkoren volk.
En nu volgde de ene oorlog en onderdrukking de andere, gepaard met Goddelijke tussenkomsten door richters,
die Israël tijdelijk verlosten. Totdat
God de begeerte van het volk om een
koning, gelijk alle andere volken hadden, inwilligt, en hun Saul geeft, daarna David en door hem de omliggende

gruwelvolken kastijdt door oorlog op
oorlog.
Daarna ontstond er een korte tijd van
stilte, van vrede, van welvaart, van
macht, zoals Israël nooit had gekend.
Salomo de vredevorst regeerde. De
tempel des Heeren werd gebouwd. Het
was Israëls hoogste bloei.
Onder Rehábeam de zoon van Salomo, worden de twaalf stammen in
tien en twee stammen gescheurd,
vervallen eerst de tien, en later ook
de twee stammen tot afgoderij, en de
oordelen Gods en de naijver der twee
koninkrijken, omringd door de meest
oorlogzuchtige volken, veroorzaken
een aaneenschakeling van oorlogen,
die eindigen in de vernietiging van het
rijk der tien stammen, de wegvoering
van het volk naar Assyrië, én in de opheffing der Davidische heerschappij,
de verwoesting van stad en tempel en
de wegvoering van Juda naar Babel.
Na de Babylonische gevangenis wordt
Juda alleen hersteld, niet als onafhankelijk koninkrijk, maar als wingewest
van de elkander opvolgende machten,
waarvan enkele Juda gruwelijk verdrukten en vertraden, totdat de Makkabeeërs het juk van onderdrukking
van de hals wierpen, en zich met hun
volk vrij streden, om weldra weer in de
macht van Rome te vallen.
Onder Herodes de Grote, een vorst
uit Edom, met de Makkabeeërs vermaagschapt, verhief zich Juda weer,
ofschoon in afhankelijkheid van Rome,
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tot een bloeiend koninkrijk. Gedurende zijn regering werd de Christus geboren. Later echter verviel het al meer
en meer onder de macht van Rome, en
Christus werd gekruist onder Pontius
Pilatus, de stadhouder van de Romeinse keizer Tibérius over Judea.
En altijd werd de vijandschap tussen de Joden en de Romeinen groter,
totdat ten laatste de Joden zich sterk
genoeg waanden, om Rome te trotseren, hetgeen de val van Jeruzalem en
de verstrooiing der Joden ten gevolge
had, én de wrede vervolgingen der
Christenen, die als de verachters van
afgoden, door de Romeinen als een
andere Joodse sekte evenals de Joden
werden gehaat en vertreden, totdat
de Romeinse keizer Constantijn het
Christendom op de troon der wereld
plaatste.
Wel verre echter, dat nu en voortaan
de Christelijke godsdienst die der
gehele wereld werd, volgden er botsingen, schuddingen en scheidingen
van het oosten en het westen, van
de barbaars heidense en van de beschaafd Christelijke wereld. In het
oosten ontstond het Islamisme met
zijn vals geloof en ruw geweld, en
in het westen het bijgeloof met zijn
verfijnde list en macht, totdat God
de gezegende hervorming gaf, welke
Rome dodelijke slagen toebracht, en
door in Europa de machtigste staten
te doen geboren worden, ook de halve maan (Mohammedanisme) zijn
hoornen deed inkrimpen, zodat beider kracht ten minste uitwendig ge-

broken is, en zij thans een kwijnend
leven leiden.
Doch ook de Hervorming schijnt thans
haar bloeitijd bereikt en haar kracht
verloren te hebben. De Schrift is in
aller handen, maar wordt nog slechts
door weinigen geloofd. De wetenschap
wil thans de plaats der Hervorming
innemen, en ons bevrijden van alles
wat de Hervorming ons heeft aangebracht, opdat wij vrij worden van
alles, vrij ook van God en van ons geweten. Zij wil aan de Schrift alle gezag en waarde en aan het geloof alle
betekenis en kracht ontnemen. Zeker
zal het haar niet gelukken voor Gods
uitverkorenen; maar voor de wereld?
Wat zal er gebeuren? Waarmee zal God
ons van deze nieuwe verheffing van
satans macht verlossen? Zal nu het
ongeloof zich uitbreiden over het westen, gelijk zich vóór de Hervorming het
bijgeloof daarover heeft uitgebreid?
Wij weten niet wat er nog gebeuren
kan, alvorens de allerlaatste tijdsbedeling aanvangt, maar Gods Woord
voorspelt een grote afval, alvorens
Christus wederkomt, die de mens der
zonde, de zoon des verderfs te niet zal
doen door de geest Zijns monds en
door de verschijning Zijner toekomst.
2Thes.2:3, 8
Deze toekomst is voor ons dan
ook de noordster waarop wij bij onze
scheepvaart op de oceaan der tijden
het oog gericht houden, als op het enig
onveranderlijk teken, waarnaar wij
onze koers naar de eeuwige haven te
richten hebben.
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 22 sep,
6/20 okt, 3/17 nov, 1/15 dec, 26 jan,
9/23 feb, 9/23 mrt, 6/20 apr,
4/18 mei; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2;
Het boek Openbaring
APELDOORN
10 sep; 12 nov;
14 jan; 11 mrt; 13 mei; 9 sep; 11 nov
zaterdag, 10:00 tot 16:00 uur;
Het Bolwerk, Ravelijn 55;
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
onderwerp op 10 september:

"Uw Naam worde geheiligd"
BEEKBERGEN zondag 16 okt,
11 dec; 10:30 uur,
"De Hooge Weye"
Dorpsstraat 28-36
BEVERWIJK zondag 18 sep, 13 nov,
5 feb, 7 mei, 25 jun;
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
DRACHTEN donderdag 13/27 okt,
10/24 nov, 8 dec, 19 jan, 2/16 feb,
2/16/30 mrt, 13 apr;
20:00 uur; Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31;
De brief aan Filippi
EMMEN maandag 26 sep, 10/24 okt,
7/21 nov, 5 dec, 16/30 jan,
13/27 feb, 13/27 mrt, 10/24 apr,
8/22 mei; 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21;
De profeet Jesaja

ROSMALEN woensdag 21 sep,
5/19 okt, 2/16/30 nov, 14 dec,
25 jan, 8/22 feb, 8/22 mrt, 5/19 apr;
20:00 uur; De Biechten,
Vincent v. Goghlaan 1
Losse onderwerpen
LEERDAM zondag 11 sep, 9 okt,
6 nov, 4 dec, 29 jan, 26 feb, 26 mrt,
23 apr, 21 mei, 18 jun; 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a;
De brieven aan Thessalonica
LINSCHOTEN maandag 19 sep,
3/17/31 okt, 14/28/nov, 12 dec,
23 jan, 6/20 feb, 6/20 mrt, 3 apr,
1/15 mei; 20:00 uur;
"Bij de tol", Nieuwe Zandweg 12;
David en zijn Huis
OLDEBROEK dinsdag 20 sep,
4/18 okt, 1/15/29 nov, 13 dec,
24 jan, 7/21 feb, 7/21 mrt, 4/18 apr,
2/16 mei; 19:45 uur; Stationsweg 43;
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 11/25 sep, 9/23
okt, 6/20 nov, 4/18 dec,
15/29 jan, 12/26 feb, 12/26 mrt,
9/23 apr, 7 mei; 17:00 uur;
LHNO gebouw; Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 27 sep, 11/25 okt,
8/22 nov, 6 dec, 17/31 jan,
14/28 feb, 14/28 mrt, 11/25 apr,
9/23 mei; 19:30 uur; 't Sangetje,
Staartweg 22a;
Het boek Exodus
URK zondag 4 sep, 16 okt, 27 nov;
17:00 uur; Rode Kruisgebouw,
Wijk 8-2;
Gelijkenissen en Tekenen
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Uw Naam worde geheiligd
Te pas en (vooral) te onpas kan men
de verzamelde menigte horen bidden
"Uw Naam worde geheiligd", gevolgd
door "Uw koninkrijk kome". Het evidente gebrek aan enthousiasme wordt
in hoge mate veroorzaakt door ongeloof en onwetendheid. Of andersom. De
komst van dat Koninkrijk was onlangs
het onderwerp van onze conferentie in
Wuppertal. Maar hoe zit dat met de
Heilige Naam? De mantrische teksten
der moderne praise-cultus weten weinig anders meer, dan te proclameren
dat Gods grote Naam heilig is, maar
hoe heilig is die eigenlijk. Zegt de Heilige niet Zelf, dat Israël Zijn heilige
Naam overal onder de heidenen ontheiligd heeft? Ez.36:22 Aangehaald door
de apostel Paulus: "Want de Naam
van God wordt om uwentwil gelasterd
onder de heidenen, gelijk geschreven
is." Rom.2:24 En hoe ontheiligend is het
om "in Zijn Naam" te spreken en te
handelen, terwijl Hij zegt "Ik heb niet
gesproken" Jer.14:14; 23:21 en "Ik heb u nooit
gekend". Mat.7:23 En hoeveel eer doet men
de Naam (Ha-Shem) aan, door die - op
welke wijze dan ook - te verzwijgen en
te ontwijken. Onder Joden en Christenen. "What's in a name?" zei Julia
tot Romeo, en het kostte beiden het leven. Laten wij ons voegen bij degenen
met kleine kracht, waarvan Jezus zei:
"gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt
Mijn Naam niet verloochend ... Ik kom
spoedig ... houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme." Op.3:8-11 There's
something about that Name! Gloria Gaither
Welkom in Apeldoorn op 10 september.

Uit de statuten: "De Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum stelt zich
ten doel de kennis van de inhoud van
de Bijbel, die zij beschouwt als Gods
Woord, te verspreiden. De stichting
tracht haar doel te verwezenlijken
door getuigenis in woord en geschrift."
In de praktijk wordt dit o.a. gedaan
door het houden van bijbel-studie
avonden, 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
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
Beide stichtingen hebben een
ANBI goedkeuring
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