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Bijbelse Basis Beginselen
Op basis van Gods volkomen rechtvaardigheid, verkreeg de Heere Jezus als
Zoon van Adam het recht de straf voor de zonden van de gehele mensheid op
Zich te nemen. Hij alleen kon als hoogste in rang haar Losser zijn. Als Mens
bad de Heer weliswaar of die drinkbeker aan Hem voorbij kon gaan, maar Zijn
ultieme verlangen dienstbaar te zijn aan de onzienlijke Godheid bracht hem
ertoe ook te zeggen: 'Uw wil geschiede'. Daarbij zag Hij door volmaakt geloof de
heerlijkheid die Hem na het lijden - waarmee hij de gehele wereld in de dood
bracht - ten deel zou vallen. Bij Zijn opstanding is Hij tot Zoon gesteld, waarmee
het eeuwig de Godheid kenmerkende woord vlees werd. De opgewekte Christus
is de Persoon, het Afschijnsel (zoals de Bijbel Hem noemt) van de niet zichtbare
en onkenbare Godheid. Zijn Woord is het Evangelie der beloften.
Het zijn maar enkele van de 'Bijbelse Basisprincipes', waarover de leerzame
studieconferentie van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) 2017 in
Wuppertal ging.
Twee keer per dag gaf Ab Klein Haneveld een studie over dat onderwerp, waarna Johan Th. Bos, begeleid door Johan Sipma aan het Hammond orgel, telkens
een samenvattend lied zong. De teksten van die lederen staan in deze brochure.
Min of meer ter wille van de volledigheid vindt de lezer in dit geschriftje ook de
niet ten gehore gebrachte, maar wel degelijk op basis van de studies gemaakte
coupletten.
Deelnemers aan de conferentie hebben weer alle reden om terug te zien op een
rijk gezegende week waarin zij - mogelijk opnieuw - werden geconfronteerd
met Bijbelse waarheden, die helaas bij velen onbekend zijn als zij Gods Woord
lezen. Ter herinnering aan een conferentie vol basisprincipes presenteren wij
dit drukwerkje. In de hoop dat het zal bijdragen aan nadere bestudering van de
Bijbel. 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 5 augustus
(Melodie: Ik ben tevreden)
Niets dan de Bijbel,
die vreemd is geworden
In deze wereld,
voor zo menigeen
Daarin nu vinden
wij basisprincipes
Voor bijbel lezen,
in Gods Woord alleen
Ook wie geloven,
gaan soms in religie
Met de gebruiken
daarvan aan de loop
Dat is iets anders
dan wedergeboorte
Van heel de boodschap
van onze hoop
De buitenkant van
de God, onze Schepper
Is Christus Jezus,
Hij is een Persoon
God openbaart Zich
in 't uitgedrukt Beeld en
Herkenbaar voor ons:
Gestalte, de Zoon
De Koning staat voor
gezag door de eeuwen
Vertegenwoordigt
de Schepper, dus God
Die gaf aan mensen
steeds door hoofdrolspelers
Al Zijn gedachten,
Zijn Woord en gebod
In den beginne
werd hemel en aarde
Door God geschapen,
Zijn Woord bracht ’t teweeg

Het wonder is nu
in heel onze dagen
Dat God niet spreekt maar
al eeuwenlang zweeg
In den beginne
heeft God al gesproken
Kenmerkend voor Hem,
Hij spreekt en brengt licht
Dat is wat God doet,
Die geeft ons het leven
't Al ontstaat door Hem,
Bijbels bericht
Hij houdt in stand wat
er is en wat zijn zal
Hij is de Schepper
van al wat er is
Zijn maaksel zijn wij,
geschapen in Adam
Wedergeboorte
is ook Zijn werk gewis
'Wat ik ook meekreeg'
zei Paulus, nadat hij
De Heer ontmoette
'was schade en drek'
Dat was religie,
zei hij in Athene
Hij zag die dogma's
als een gebrek
Kennis moet zijn van
wat nooit meer verandert
Want anders is ’t niet
echt wetenschap
Dat zegt de Bijbel,
die valselijk noemde
Kennis van mensen
al lijken zij knap
Paulus die noemde
godsdienstig de mannen
Eens in Athene
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daar vond hij ’t altaar
Voor alle goden,
ook de Onbekende
Die Paulus kende,
daarop wees hij daar
De Heer des hemels
en ook van de aarde
Woont niet in tempels
met handen gemaakt
Dat zei eens Paulus,
waarmee hij citeerde
Salomo's woorden
van Wie harten raakt
Men maakte God klein
om in onze levens
Precies te passen
als een olifant
Die in een eend past,
maar God is veel groter
'k Zou naar Hem luist'ren
met geest en verstand
God heeft gesproken
door alle profeten
Maar toch ten laatste
door Christus de Zoon
Heeft geen behoefte
aan dienstwerk van mensen
Maar 'k mag Hem dienen,
Die Schepper Zich toont
De mens wil god zijn,
ontkent dus de Schepper
En weet veel beter
hoe 't al kwam tot stand
Maar Gods tijd komt nog,
vertoont Zich als Christus
Hij onderwerpt straks
het mensenverstand

Waarom zijn wij hier?
Om de Heer te zoeken
Niet blijven leven
in de duisternis
‘Zoekt, gij zult vinden’
is meer dan een spreekwoord
Het is de waarheid
die uit Gods Woord is
In onze dagen
is dat ook de boodschap
Die ouders, kind’ren
ook leren vandaag
Opdat zij luist'ren en
Christus aanvaarden
En zeggen: Heere
U volg ik graag
God is de Schepper
van hemel en aarde
Die op Zijn tijd weer
ook straks spreken zal
Dat zegt Zijn Woord 't is
Aan ons nu gegeven
En daarin staat dat
Hij maakte het al
En Zijn gedachten
zijn hoger dan onze
Hij is onkenbaar,
ik kan er niet bij
Hij openbaart Zich
nu in Jezus Christus
Die zegt vandaag nog:
Kom toch tot Mij
Zondagmorgen 6 augustus
(Melodie: Er komt een dag)
De mens is zondaar,
dat staat in Romeinen
Die Paulus, naar wij weten,
eenmaal schreef
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Het gaat er niet om
of wij zijn rechtvaardig
Maar om de God
die steeds rechtvaardig bleef
Er valt met onze God
ook niet te spotten
En daarom niet
met Zijn rechtvaardigheid
Al doet de wereld dat dan alle dagen
Die is het leven
met Gods waarheid kwijt
Men weigert God
en Zijn Woord echt te kennen
Waarin de Heer
heeft uitgelegd Zijn plan
Dat werkt Hij uit,
in jaren en in eeuwen
En Paulus die wist kennelijk daarvan
Hij is geweest
dienstknecht van Christus Jezus
Die leed en stierf,
maar ook is opgestaan
Hij is gesteld nu
tot de Vorst des levens
En als apostel nam Hij Paulus aan
Het fundament,
gelegd door de profeten
Dat is er en verandert ook niet meer
Vandaag zijn dus
apostels niet meer nodig
De boodschap
staat nu vast van onze Heer
Geroepen en gezondene was Paulus
Een kleintje,
maar bekleed toch met gezag
Hij moest vertellen
wat God had te zeggen
En waar ik nu nog naar luisteren mag

Wie is geheiligd is een toegewijde
Aan wat of wie veel hoger is dan hij
Het stellen van het lichaam
God ten offer
Dat hoort dus ook
heel wezenlijk daarbij
De halve waarheid is
dat wij nu vrij zijn
Wel van de wereld,
maar zijn Hem gewijd
Dus afgezonderd tot de goede werken
Tot Christus en dat is dus heiligheid
Hebreeuws
dat is de taal van onze Bijbel
En Evangelie is Basar, vertaald
Dat is Gods boodschap
over het beloofde
Dat komen moest,
't wordt keer op keer herhaald
Al wat materie is,
komt uit het plan Gods
Het is in Christus gerealiseerd
Het Woord is vlees geworden
lezen wij dan
Het plan Gods
wordt uitgekristalliseerd
Het Woord van God werd vlees
en dat is Pasen
’t Beloofde was: de Heer is opgestaan
En Zijn beloften zijn steeds ja en amen
Zijn Woord
daar kun je altijd van op aan
Niet altijd
is Gods boodschap goed te noemen
Het Evangelie zegt
wat wordt verwacht
't Heeft blijde, maar ook and're kanten
Er wordt zo vaak beperkt over gedacht
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Wie dacht een goede boodschap hem
te brengen
Werd in opdracht van David toch gedood
Sauls dood was voor David geen goede
boodschap
En de typologie daarvan is groot
De wet, door God gegeven moest weer
sterven
Het nieuw verbond was door de Heer
beloofd
Daar mag een ieder heden onder leven
Die in de Heere Christus nu gelooft
Zondagavond 6 augustus
(Melodie: Heer vergeef)
Als beloofd is het gegaan ook
Wat het Evangelie is
Dat ik niet in heel het Oude
Noch in 't Nieuw Testament mis
't Liep met Absalom verkeerd af
Hoewel hij best aardig was
Maar een type van de wet ook
Komt genade niet van pas
In de opstanding van Christus
Kwam een einde aan de wet
En Hij heeft toen de bedeling
Van gena in gang gezet
Soms is er een goede boodschap
Hoewel iemand 't loodje legt
Maar toch is dat Evangelie
Want plan Gods, zoals voorzegd
't Oud Verbond is nu ten einde
Blijkt uit 't Woord van één Auteur
Het ging slechts om de verlossing
Dat is de beloofde kleur
Basar is altijd de boodschap
Van verwachting naar Gods plan

Dat uitmondt in openbaring
't Nieuw Verbond is vrucht daarvan
't Woord ligt vast in Christus Jezus
Die de wet beëindigd heeft
Waarvan Mozes met twee tafels
Wel een beeld weer aan ons geeft
Symboliek staat in de Psalmen
In heel 't Oude Testament
Christus predikt 't Evangelie
Dat men als Gods kracht ook kent
Gods boodschap in de gemeente
Staat in Psalm 40 vers 10
Wat ik daarna in Johannes
Zeventien ook heb gezien
Dat de Heer is de Messias
Maakte Petrus pas bekend
Toen de Christus opgestaan was
Staat in 't Nieuwe Testament
Wie gelooft, die heeft geen rechten
In de wereld want hij kwam
Uit die legerplaats, is heilig
Sinds hij het besluit eens nam
Om de Heer ook te gaan volgen
Nee, dat is geen politiek
Om de wereld te verbeet'ren
Want die is en blijft nog ziek
Ook Jesaja bracht de boodschap
Heet ook wel Evangelist
Want hij predikte het plan Gods
Waar God over heeft beslist
Nieuwe mens vervangt de oude
Daarom kwam een Nieuw Verbond
't Werd voorspeld al door Jesaja
Die in de woestijn eens stond
Type van de Heere Jezus
Is Johannes ook geweest
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Dat is niet zo ingewikkeld
Als men dat nauwkeurig leest
Joden willen nu vasthouden
Aan heel het oude verbond
Was 't volk tot geloof gekomen
Was 't Elia die daar stond
Het Woord, namelijk de Heere
Zal in eeuwigheid bestaan
Maar wat mensen ook bedenken
't Zal vergankelijk vergaan
Plannen gemaakt door de mensen
Daar komt toch niets van terecht
Maar wat God heeft als Zijn boodschap
Die is eeuwig, waarheid, echt
Afgezonderde was Paulus
Tot boodschap door God beloofd
Essentie van Evangelie
Werd niet van zijn kracht beroofd
God Die zei wat zou gebeuren
Dat was nu eenmaal Zijn plan
Paulus moest er van getuigen
God vertelde hem daarvan
Maandagmorgen 7 augustus
(Melodie: Het ruwhouten kruis)
Wat God Zelf had beloofd,
dat werd vlees indertijd
Want de Heere Hij is opgestaan
Over toekomst sprak Hij,
God is woord en daardoor
Is het licht en het leven ontstaan
God de Vader sprak van het begin
Want de Schrift zegt
toen was er het Woord
Alle dingen zijn daardoor gemaakt
en geen ding
Kwam in wezen
uit iets anders voort

Deze schepping werd door
spreken van onze God
Eens gemaakt en die kwam tot verval
Maar er was ook herstel
in de Christus Die kwam
Over hemel en aard heersen zal
Uit de adem van God, neshamah,
Werd de mens tot een levende ziel
En daarmee kwam het Godsbesef ook
in de mens
't Was geweten dat toen in hem viel
Duisternis nam niet aan
eens het licht van de Heer
Want de mens wilde de waarheid niet
Wie het duister ontvlucht
wordt een kind van het licht
Door Hem Die heeft gezegd:
komt en ziet
Nee het heeft niet geklikt met het licht
Want de wereld had liever de nacht
En Johannes de Doper
getuigde daarvan
Heeft de boodschap
van Wie kwam gebracht
Door het Woord eens gemaakt
heeft de wereld dat niet
In de Christus ook geaccepteerd
Want die wereld die heeft
voor zichzelve gemaakt
Een dwaallicht en dat ook bestudeerd
En ook Israël nam 't Woord niet aan
't Was een minderheid
maar die dat deed
Wie in 't Oud Testament heeft geloofd
heeft het recht
Straks te worden
wat kind van God heet
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Wie vandaag al gelooft,
wordt een kind van de Heer
Want de Christus is nu opgestaan
Hij verzamelt een volk voor Zijn Naam
want Hij is
Aan het werk na opstanding gegaan
Wat is meegedeeld namen wij aan
En dat kwam uit nature niet voort
Wie gelooft, is geboren uit God
en dat is dus geboren
Uit Zijn scheppingswoord
Men ontneemt vaak een tekst
van zijn diepere zin
Van betekenis in het verbond
Ook de context genaamd maar op die
manier komt
Dikwijls theologie ook tot stand
Toen de Heer maakte van water wijn
Was dat beeld
van het Nieuwe Verbond
Dat is waar het om gaat
door de Heer die daarom
Altijd achter Zijn Waarheid ook stond
Maandagavond 7 augustus
(Melodie: Welk een Vriend)
Heel het Woord is vlees geworden
En heeft onder ons gewoond
Wat vervuld nu is geworden
Is in Christus aangetoond
Dat is dus het Evangelie
God maakte de Adamiet
Maar het beeld van onze Schepper
Is wat je in Adam II ziet
Adam en zijn vrouw, dus Eva
Waren er een type van
Christus en heel Zijn Gemeente
Wat je in hen zien al kan

Bruid en bruidegom die leven
Als 't goed is niet met elkaar
Maar de Christus heeft gemeenschap
Met Zijn lichaam zie je daar
Uit het stof van de aardbodem
Kwam Hij maar Hij is verhoogd
Als de Christus, Adam II dus
Is in 't Nieuw Verbond betoogd
Hij Die onder ons gewoond heeft
Zei Johannes, bracht het licht
Hij werd Zoon naar de beloften
Die daarop steeds zijn gericht
Ja dit zijn de laatste dagen
Maar die komen weldra weer
Voor de nederwerping was Hij
Maar Hij komt ook, onze Heer
God heeft steeds tot ons gesproken
Doet dat nu nog door de Zoon
Die tot Erfgenaam gesteld is
Hij is des Godheids persoon
Christus is de Hogepriester
Die als chef van priesters geldt
Is incognito verschenen
Wordt ons in de Schrift verteld
Niet geopenbaard als Koning
In de massa is Hij nog
Maakt bekend Zich aan de Zijnen
En daarmee Zijn waarheid toch
De bekering is het startpunt
Weg begint voor wie gelooft
Want aan hen is de zoonstelling
In de Schrift dan ook beloofd
Mozes heeft de wet gekregen
Maar die heeft gezien veel meer
Heel de tabernakel wees ook
Naar de opgestane Heer
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Slechts de hogepriester mocht eens
Ingaan, maar eenmaal per jaar
In het tweede heiligdom en
Slechts de stilte die was daar
Hij mocht bloed, leven verspreiden
Verzoening werd uitgebeeld
Wat de echte Hogepriester
Doen zou, werd daar meegedeeld
In het Oude Testament ligt
Wat er komen zou al vast
Eva, beeld van de gemeente
Van Wie zijn: licht is Mijn last
Van Hem spraken de profeten
Mozes bracht eenmaal de wet
Maar genade komt door Christus
't Nieuw Verbond heeft vrijgezet
Heel de wet was demonstratie
Van haar onvolkomenheid
En de regels en statuten
Hebben niet tot heil geleid
Christus is vol van genade
Hij die ook de Waarheid bracht
Zoals Mozes wet en schaduw
Niet het licht, dus in de nacht
Basis van ethiek, de onze
Is genade en dus niet
Wat je in de tien geboden
Als je 't wilt aan ethiek ziet
't Is het één dus of het ander
Christus in hoedanigheid
Van de Erfgenaam der Godheid
Heeft tot genade geleid
Dinsdagmorgen 8 augustus
(Melodie:Aan de voeten van mijn Heiland)
God beloofde de Messias
Die niet in Bethlehem kwam

Maar het is geworden Pasen
Nieuw verbond een aanvang nam
Toen de wijzen uit het Oosten
Knielden bij de kribbe neer
Een and're weg door hen genomen
Die verwees naar onze Heer
Zie de maagd zal zwanger worden
Was profetisch al gezegd
De geboorte van de Heiland
Als opstanding uitgelegd
Die verwijst naar de gemeente
Geen plaats vond in Israël
Buiten legerstede, herberg
Daar vond zij haar tenten wel
't Was in de gelijkenissen
Dat Hij tot de massa sprak
Opdat die nog niet zou grijpen
Waarheid daar nog niet door brak
Teken van de situatie
Die er is in deze tijd
Door belachelijke lippen
Klinkt de boodschap wereldwijd
Van het Joodse volk is God niet
Wie gelooft wordt christen nu
Hij is God van de Gemeente
En daardoor van mij en u
Jezus is de opgewekte
Petrus heeft getuigd daarvan
't Was gezien door veel getuigen
Wat men niet ontkennen kan
't Zal zijn in de laatste dagen
Zei al Joël de profeet
Dat de Geest eens uitgestort wordt
Opgestaan was Wie eerst leed
Jezus Christus is verheerlijkt
Eerste die Gods Geest ontving
Ja, Hij werd daarmee een vader
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Van Wie aan het kruishout hing
Geest, zoiets als gas, niet zichtbaar
Wordt als olie voorgesteld
Of als wijn, teken van leven
Symboliek is ons verteld
Op de eerste Paasdag kwam Hij
Later werd 't gedemonstreerd
Pinksteren dat diende daartoe
Kracht werd gemanifesteerd
Christus is niet Wie op aarde
Heeft geleefd want Hij is Wie
Opgestaan is, werd verheerlijkt
De Gelovige dus Die
Heel de weg van God gegaan is
Zo werd eens het doel bereikt
Christus, Hij kreeg Zijn positie
Heerschappij die niet meer wijkt
Christus is tot Heer gesteld nu
't Is Zijn Naam in Griekse taal
Het Hebreeuws werd gepasseerd en
De beloften, allemaal
Zijn vervuld in Christus Jezus
Messias Die komen zou
Naar 't woord, Israël gegeven
Dat Hem Zelf niet hebben wou
Heil'ge Geest is Zelf de gave
Christus geeft die wie gelooft
Kreeg die Zelf, Hij was de Eerste
In de Schriften steeds beloofd
De gemeente deelt Zijn leven
Die uit oudsten dus bestaat
Want de erfgenamen zijn zij
Die Hij openbaren gaat
Onze God, Hij is rechtvaardig
Want Hij houdt Zich aan Zijn Woord
Als je dat niet hebt begrepen

Brengt Hij het opnieuw wel voort
Op Zijn Woord kun je vertrouwen
Hij heeft opgewekt een Man
Wat je als een demonstratie
Daarvan ook wel zien dus kan
Dinsdagavond 8 augustus
(Melodie: Lichtstad met Uw paar'len
poorten)
Petrus zei: Geest is gegeven
Destijds in zijn Pinksterpreek
Want de Heer was opgestaan toen
Wijl men naar gevolgen keek
En behouden kon men worden
Uit totaal verkeerd geslacht
Wet was toentertijd ten einde
En nieuw leven voortgebracht
Het geloof dat is een keuze
Gods Woord dat verandert niet
Zal niet achterhaald straks wezen
Het geldt nu en in 't verschiet
Dat is dus zichzelf niet dopen
't Aangebroken Nieuw Verbond
Is waarin de Heer ons reinigt
Laat dat doen is wat er stond
't Woord van God heeft twee aspecten
Een bediening tot de dood
Was er één, maar de genade
Dat is twee en die is groot
Daarom láát men zich ook dopen
Nieuw geboren, daarvan beeld
Toegedaan aan onze Heere
Wordt in Gods Woord meegedeeld
Wie gelooft is met de Heere
Doodgegaan en opgestaan
Niet door aardse ballotage
Is dat dus destijds gegaan
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Wat bleef bij de reformatie:
Koepel van de overheid
Da's niet voor onze bedeling
Ab moest dat toch even kwijt
Aangesteld zijn wij tot zonen
't Is een kwestie van erfrecht
Want wij kregen dat vooruitzicht
Erfgenamen zijn wij echt
Christus is enig geboren
Eerstgeboren ook was Hij
't Zijn twee woorden voor hetzelfde
Mede-erfgenaam zijn wij
Abraham gewon eens Izak
't Was zijn tweede, maar uniek
Volgens God eniggeboren
Daarin ziet men symboliek
Efraïm was afgezonderd
Dat was zijn isolement
Afgezonderd van zijn broeders
Waarin men Gods volk herkent
Als gemeente afgezonderd
Zijn wij met Christus één plant
Daarom met Hem erfgenamen
Adam heeft zich voortgeplant
Waarom staat dat in de Bijbel?
Omdat God dat nodig vond
Hij maakte een nieuwe schepping
Gaf eenmaal een Nieuw Verbond
Christus is Koning geworden
Leidt ons in geboorterecht
Als de Eersteling in Gods plan
Wat verband naar oogsten legt
In Romeinen staat dat woord ook
Ik bedoel dus eersteling
Gemeente van eerstgeboor'nen
Eigenlijk hetzelfde ding

Over hoofden van personen
In het Oude Testament
Is destijds iets aangekondigd
Waarin heden wordt herkend
De Gemeente dus van Christus
Erfgenaam van God zijn wij
En dus mede-erfgenamen
Eerste erfgenaam is Hij
Woensdagmorgen 9 augustus
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
God heeft gesproken en dat deed Hij
Steeds van den beginne
Hij bracht dat in beloften altijd
Weer Zijn volk te binnen
Hij sprak over de Erfgenaam
Die eenmaal komen zou
Hoewel het volk dat Zijn Woord bracht
Het toen niet hebben wou
Refrein:
Het Woord is vlees geworden
Heeft onder ons gewoond
Dat heeft gezegd Johannes
Maar daarmee werd getoond
De opgestane Christus naar het Woord
Want God bracht wat Hij beloofd had,
eenmaal voort
Door Mozes werd gezien,
iets van Zijn God,
Achterste delen
Hij wist dus Wie er komen zou,
Maar moest dat nog verhelen
Nu is de Zoon van Abraham
Gekomen in persoon
Want Christus, Hij is opgestaan
en aangesteld als Zoon
(Refrein)
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Laat ons naar ons beeld en gelijkenis
De mens gaan maken
Zei God, de tweede Adam, Hij kon
Pas dat beeld gaan raken
Theofanie, Christofanie, heeft men
Dat wel genoemd
De Engel van de Heer nog als
Messias niet geroemd
God blijft zoals wij weten toch
De altijd Onzichtbare
En Christus de verhoogde is ook niet
Te evenaren
Maar in het Oude Testament
Werd geanticipeerd
Op Hem die nu uniek is en
Als Christus wordt geëerd
Jehovah, Heere Jezus, is het beeld
Van God Zijn wezen
Daarin maakt God Zich kenbaar,
kun je in Hebreeën lezen
En in Romeinen lees je
Dat de boodschap van God kwam
Die in Jezus vervuld werd, Die
Het Beeld Gods op Zich nam
(Refrein)
Het Knechtje is gekomen door Maria
Die mocht baren
Maar later is Hij pas gesteld,
Dat kwam na zoveel jaren
Een nieuwe generatie kwam, de Heer
Werd aangesteld
Daarom wordt in Mattheüs over
Dat verschil verteld
Wij worden in 't verheerlijkt lichaam
Aangesteld tot zonen
Wij zullen ons als erfgenamen
Dan ook gaan vertonen

Het is de vraag of d'erfgenaam
Ook echt wel erven gaat
Dat is pas zo als erfenis ook
Te vergeven staat
(Refrein)
Heel lang is wel de lijst van
Overeenkomst en verschillen
Van Israël en de gemeente,
Wij worden wat wij willen
De zonen door de Zoon gesteld
Naar Gods gelijkenis
Die weggeredeneerd door theologen
Doorgaans is
Wij zijn navolgers van de Heer
Haal God niet naar beneden
De Christus, opgewekt uit dood,
Hij is de Zoon Gods heden
Hij is ook Zoon van David,
Met erfrecht op Diens troon
Op grond van Zijn geloof is Hij
Geworden ook Gods zoon
(Refrein)
De leer van de drie-eenheid kan,
Zoals geleerd, niet kloppen
Met kracht is Christus eens tot Zoon
Gesteld, maar niet te stoppen
Schijnt leer dat Hij Zoon altijd was
Niet is gegenereerd
Maar God stortte Zijn Geest op Hem
Hij was verordineerd
De Heere is geheiligd, wij zijn
Heiligen geworden
The Saints en heel de santenkraam
Wij zijn heilige horden
Ter onderscheiding van de geesten
Is de Heilige Geest
Op ons gekomen door de Heer
Die Eerste is geweest
(Refrein)
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Uit volheid van de Christus is
Genade nu ontvangen
Daar kun je Paulus brief aan de
Romeinen ook aan hangen
Te midden van de heidenen
Komen Joden tot geloof
In Christus, ’t is een minderheid
De meesten blijven doof
(Refrein)
Woensdagavond 9 augustus
(Melodie: Het ruwhouten kruis)
Wie getrokken ons heeft
uit de duistere macht
Van de God dezer eeuw is de Heer
Buiten de legerplaats
zijn wij overgezet
In de macht van Gods liefde en eer
Door de kruisiging
zijn wij slechts dood
Maar de Christus
Hij is opgestaan
Daarom zijn nu verlost
wie geloven in Hem
Want die namen
verlossing ook aan
Door Gods uitdrukking werd
eens geschapen het al
In de hemelen en op de aard'
Door dat afschijnsel werd
wat men nooit heeft gezien
En ook wat ons is geopenbaard
Ja, Hij heeft alle dingen gemaakt
Is de hoogste in hiërarchie
Onze Heer is gezet
aan de rechter hand Gods
Wat ik steeds in de Bijbel ook zie

Alle dingen zijn door,
maar daarnaast ook tot Hem
Eens geschapen, die de Eerste blijft
Heel de schepping blijft staan,
want de Heer houdt in stand
Ook gemeente heeft Hij ingelijfd
God heeft eenmaal de Heer opgewekt
En in ons werkt ook door
heel die kracht
En de wereld krijgt nog
een factuur van de Heer
Daarom is ook die nog in Zijn macht
Christus, Hij is het Hoofd
en tot Hem komt hij die
Zich gelovig aan Hem overgeeft
Daar zit niets tussenin,
schuilen kan men dus niet
Achter wat ook een and're naam heeft
Maar degene die dat nu ontkent
Heeft behoefte aan een ander recht
En zo is ook ontstaan
het genootschap en zo
Is de tafel des Heeren dan echt?
Christus was steeds beloofd,
heel het Oud Testament
Heeft van dat Hij zou komen verteld
Evangelie was dat de Messias, de Zoon
Is als Erfgenaam eens aangesteld
Hij is krachtelijk verordineerd
Wiens lof naar heel de wereld ook ging
Maar de wijzen
die lossen problemen niet op
Let maar op Paulus’ mededeling
Het vergeten was groot,
eens in de tussentijd
Ook de middeleeuwen wel genoemd
Duisternis was alom,
kennis is nu verbrand
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Oude technieken, zij zijn geroemd
Want God deed eens het licht Zelve uit
En de mens had liever duisternis
Maar de prediking van 't Evangelie
ging door
Van de Zoon Gods, die Erfgenaam is
Paulus schaamde zich niet,
dus hij hield niets terug
Van de boodschap
die Hij van God kreeg
't Is kracht van onze God,
Bijbels basisbegrip
En die kracht brengt genade teweeg
Tot de zaligheid van wie gelooft
Maar wie niet gelooft
mist zaligheid
Onze Heer heeft 't geregeld,
Hij had een probleem
En Hij loste dat op indertijd
Je komt niet met een groep,
naar de Heer, heel alleen
Draag jij jouw verantwoordelijkheid
Je ontvangt Hem alleen
als je in Hem gelooft
Dan ontvang je ook Zijn zaligheid
Weet 't niet beter dan Hij, accepteer
En dat geldt voor de Griek en de Jood
Want de boodschap is voor iedereen,
ook vandaag
Gods rechtvaardigheid
helpt uit jouw nood
Donderdagmorgen 10 augustus
(Melodie: Aan de voeten van mijn Heiland )
In Romeinen één daar vind je
Over Gods rechtvaardigheid
Wat ooit Paulus heeft geschreven

Openbaar werd op Gods tijd
En het vak van de juristen
Is zich houden aan de wet
Maar rechtvaardigheid van God heeft
Heel Zijn wet opzij gezet
Rechtvaardigen, dus vrij spreken
Doet God Zelf, hij heeft verklaard
Dat juridisch straf betaald is
En aan ons geopenbaard
Dat Hij een probleem oploste
Dat door zonde was ontstaan
Maar straf daarvoor kwam op Jezus
Zoon van God nu opgestaan
Recht op lossing heeft de Goël
Met bloedwreker ook vertaald
Christus werd eens de Verlosser
Die de schulden heeft betaald
Hij fungeerde als de Losser
Van de mensheid als geheel
Hij was Adams Zoon, de hoogste
Hem viel dus dat Recht ten deel
Zoon van God en zoon van David
Zoon des Mensen, bracht tot stand
Heel de lossing van de mensheid
Zoals Boaz loste want
Ruth, teken van Israël, werd
Door hem gelost indertijd
Van Orpa bleef dat verborgen
Beeld van onze zaligheid
God spreekt vrij, Hij is de Rechter
D'oude reek'ning lang geleen
Werd betaald door de Heer Jezus
Zuster Alt verwees daarheen
't Was ook een Bijbels principe
Want de Heer had daartoe recht
Maar Hij kwam niet om te heersen
"k Ben dienaar", heeft Hij gezegd
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In Zijn eerste komst kwam Jezus
Als de Dienaar, maar het Woord
Zegt dat Hij terug zal komen
Om te eisen, Hij behoort
Tot geslacht op deze aarde
Van een koning, Davids Zoon
Straks zal Hij Zijn rijk hier eisen
Want hij erft dan Davids troon
Kies vandaag wie gij zult dienen
Draag die verantwoord'lijkheid
Eén is voor allen gestorven
Maar er is slechts zaligheid
Voor degenen die geloven
Mensen zijn voor God nu dood
Leven is alleen in Christus
Voor de Griek en ook de Jood
Zonder recht in deze wereld
Leven wie zijn dood gegaan
Jezus is voor ons gestorven
Maar Hij is ook opgestaan
Tot gerechtigheid gerekend
Wordt vandaag geloof alleen
Dat was met Abraham ook zo
Zaligheid, daar wees hij heen
Wie niet werkt, maar wil geloven
Wordt rechtvaardig slechts daardoor
Onze zonden zijn gerekend
Tot de Heer, Hij kwam daarvoor
Uit verstorvenen kwam eenmaal
Leven bij Abraham voort
Die geloofde, goede boodschap
Die je in de Bijbel hoort
Spreken tot een dode wereld
Dat doen in Christus' Naam wij
Bloed is leven, dat geeft Christus
En in Hem zijn wij nu vrij
De ethiek kan ons niet helpen

Beter wordt de wereld niet
't Bloed van Jezus Christus reinigt
Is wat je in de Bijbel ziet
Donderdagavond 10 augustus
(Melodie: O Heer ik weet)
Het Evangelie spreekt ten zeerste
Toch over Gods rechtvaardigheid
Wat je ook wordt kwalijk genomen
't Gaat in ons leven fout geheid
God rekent mij niet toe de zonde
En daarom doen mensen het wel
Wij zouden niet in zonden blijven
Maar mensen oordelen heel snel
God heeft ons opgewekt ten hemel
Al deugden wij ook van geen kant
Het is alleen maar de genade
Niet te gebruiken voor vlees, want
Wij zijn er om de Heer te dienen
Nu wij zijn zalig door geloof
Niet uit maar tot de goede werken
Wet en genade: zie de kloof
Het is op rechtvaardige gronden
Dat God genade ons bewees
Buiten de wet om, Jezus Christus
Toonde geloof is wat ik lees
't Was uit geloof en tot geloof ook
Dat Christus geeft ons zaligheid
Dat is dus een Bijbels principe
Gegrond op Gods rechtvaardigheid
De Heere Jezus was gehoorzaam
Zei tegen God: Uw wil geschied'
Hij was de Knecht toen van de Vader
Die Jezus eenmaal sterven liet
De Heere zag toen al de vreugde
Zijn loopbaan eindigt niet in dood
Hij wist van wat Hem voorgesteld was
Zijn heerlijkheid, want die is groot
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Normaal zeg je niet van tevoren
Wat je van plan nu eenmaal bent
Daarom vind je 't ook nog verborgen
In heel het Oude Testament
Nu is ons openbaar geworden
De vrijspraak die in Christus is
Door Zijn geloof is licht gekomen
Eenmaal in onze duisternis
In Hem ligt vast, de Hogepriester
De toegang tot Zijn heiligdom
En ieder die gelooft wordt heden
Gered waardoor 'k aan toorn ontkom
De status quo van heel de mensheid
Blijkt uit haar ongerechtigheid
Maar wie gelooft komt uit het duister
Ontvangt nieuw licht en heerlijkheid
De waarheid is een harde boodschap
Die door mens in leugen verzinkt
Die houdt rechtvaardigheid ten onder
Aan ongerechtigheid gelinkt
Een nieuwe schepping uit de oude
Dat is het werk van onze Heer
Nieuw leven dus in ons geplant ook
Om Hem te brengen alle eer
De kennis Gods die wordt verijdeld
In overlegging door de mens
Dat heet dan ook wel academisch
In onverstand over de grens
Zij denken wijs te zijn, de dwazen
Maakten de mens tot god daarbij
En schoof Zijn Woord ook aan de kant dus
Maar enig vast punt dat is Hij
'Doe het maar zonder alle wijsheid'
Zei God, 'zoek het maar zelf uit dan'
De mensheid is nu gek geworden
Daar komt wereldse standaard van
Wij zouden niet de aarde redden

Want Heerser Christus Die doet dat
Waarheid is in leugen veranderd
De mens vandaag die voelt zich wat
Wij allemaal zijn heden zondaars
Wij weten daardoor weinig meer
God gaf de wereld daaraan over
Daar leeft ook in wie kent de Heer
Alleen geloven kan je redden
Wat niet betaamt, een lange lijst
Het is een schande zegt de Bijbel
Wat naar Goddelijk schema wijst
Vrijdagmorgen 11 augustus
(Melodie: Is uw paspoort getekend)
In Romeinen één en dan vers 18
Lees je niet van democratie
Het gezag is verworpen,
Geen grenzen
Die gezaghebbend zijn
is wat 'k zie
Van God lijkt ook verdwenen gezag
Ook als besneden je noemen mag
Joden zijn nu de weg van 't woord kwijt
En zij missen dus Gods heerlijkheid
Wij gelovigen zijn echt besneden
Want wij kennen het Woord in 't hart
En de Schrift zegt dat niet
door de werken
Heel nieuw leven nu komt,
Men verwart
Ontrouw met trouw,
God gaf eens het Woord
Aan Israël en dat bracht het voort
Dat is bewaard ook heel officieel
Kreeg Juda wat nu ons valt ten deel
Israël bleef als volk ongelovig
Al kreeg dat volk wat is beloofd
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De beloften die vallen ten deel nu
Aan een ieder die
't Woord Gods gelooft
Basisbegrip, geloven is trouw
Dat zegt heel de Schrift
waarop ik bouw
God, Hij ging door,
hield Zich aan Zijn plan
En Hij weet daar geen wijken ooit van
God zal steeds Zich aan
Zijn Woord houden
De wereld heeft Hem niet gekend
En alleen die nu willen geloven
De Messias van ’t Oud Testament
Daar is voorspeld dat Hij
eenmaal kwam
Die heel onze schuld eens op zich nam
't Was eeuwenlang,
verborgen van aard
Maar is nu aan ons geopenbaard
De wet stond in de weg (dus de Joden)
Die verdween, een kwestie van tijd
Wie zich nu aan die wet
nog wil houden
Mist genade en dus heerlijkheid
Aan Abraham gaf God eens gena
Waardoor ik nu in zijn voetspoor sta
God demonstreert, wet is hypocriet
Want zich houden daaraan
kan men niet
De wet is op het vlees, zal niet werken
Dat heeft God Zelf gedemonstreerd
Uit geloof van de Heer Jezus Christus
Door God eens tot Zoon gegenereerd
Lost Hij het op, de Losser die kwam
Die onze schuld eenmaal op Zich nam
Wij waren in bewaring gesteld
Wet was tuchtmeester is ons verteld

Door geloof worden wij vrijgesproken
Het gevolg van het Nieuwe Verbond
Er wordt in ons geen kwaad
meer gevonden
Dankzij Hem die gelovig opstond
Wet is voor ’t kind,
Van ons wordt verwacht
Dat wij zonen zijn, dat is bedacht
Het is Gods plan, geloven alleen
Brengt de mens naar die zaligheid heen
Variant van de wet, evangelisch
Wil vandaag dat de Heilige Geest
Verantwoordelijkheid van ons wegneemt
Onze plannen van Hem zijn geweest
Hij geeft Zijn Woord,
daarmee onderwijs
Hij zegt: 'ga maar met Mij
vandaag op reis'
Trouw aan het Woord,
daar kun je van op aan
Ga gelovig in Bijbels licht staan
Vrijdagavond 11 augustus
(Niet gezongen. Melodie: Heer, vergeef)
In Romeinen drie daar vind je
Van 't Joods volk het ongeloof
Maar God deed Zijn werk dus toch wel
Ook al hield dat volk zich doof
't Woord aan Israël gegeven
Daaraan hield de Heer Zich vast
Want Hij is de God van Waarheid
Mensheid bouwde schuldenlast
Zonde heerst over de mensen
Dat blijkt telkens uit de wet
Die zou over ons niet heersen
In gena zijn wij gezet
Kind'ren Gods zij mogen leven
In 't belijden van de Heer
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Voeten snel tot bloed vergieten
Zoeken vrede telkens weer
God geeft vrede en genade
Kenmerken van 't Nieuw Verbond
Vrede komt niet van de mensheid
Die genade nog niet vond
Zalig maakt niet zionisme
Maar er is slechts zaligheid
In des Heeren Evangelie
Dat ons naar de Waarheid leidt
Buiten wet is openbaar nu
Onze Gods rechtvaardigheid
Want de Losser is gekomen
Die nieuw leven heeft bereid
Geest aan Christus eens gegeven
Toen Hij opstond uit de dood
Maakt nu levend wie geloven
Hetzij Griek, hetzij de Jood
Eeuwig leven en de vrijspraak
Kregen wij volstrekt legaal
Wij zijn voor de wet gestorven
Dat is wettig helemaal
Nee dat is geen wetteloosheid
Naar wet is tot stand gebracht
De verlossing van de zonden
Kwam in Jezus, naar verwacht
Een plant nu met Hem geworden
Is Zijn leven nu in mij
Bloed heeft reinigende werking
En dat bloed gaf en geeft Hij
De verlossing is Zijn leven
Onze Heer is opgestaan
God Zelf heeft gedemonstreerd en
Gaf Zijn rechtvaardigheid aan
Nodig was het werk van Christus
Slechts om Gods rechtvaardigheid
In verzoendeksel beloofd al

Nu is men 't voorhangsel kwijt
Symbolisch bracht men tot leven
Wat eens te gebeuren stond
Christus is nu Hogepriester
Onder het Nieuwe Verbond
Een der bokken werd gedood en
Zijn bloed kwam in 't heiligdom
De and're bok die bracht men buiten
Kwam ooit in woestijn wel om
Beide horen bij elkaar ook
Buiten legerplaats staan wij
Maar wij zijn in 't heiligdom ook
Wat de Schrift over ons zei
Wij worden nu opgeroepen
't Heiligdom ook in te gaan
Vrijmoedigheid is gegeven
Achter de Hogepriester aan
Mogen wij 't domein betreden
Waar Hij is, rondom de troon
Daar mogen wij ons nu verzaam'len
Bij de Eerstgeboren Zoon
Het tableau van de gemeenschap
Is de tafel van de Heer
Daar bereidt Hij ons Zijn maaltijd
Daarin zien wij keer op keer
Het symbool van 't nieuwe leven
In des Heeren opperzaal
Waar Hij klare wijn wil schenken
Spreekt tot ons in klare taal
Eenheid van hen die geloven
Dat laat zien het avondmaal
Heel ons leven is aan tafel
Die staat in de Koningszaal
Alle dagen zijn geroepen
Wij tot brood en tot de wijn
Symboliek van eeuwig leven
Van Zijn bloed zal het steeds zijn
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Slotlied
(Melodie: Hoelang zoek je nu al)
Heb jij wel wat geleerd, in een week Wuppertal
Weet je meer dan je wist voor die tijd?
Was je al overtuigd van de Zoonstelling Gods
En daarmee ook van Zijn heerlijkheid
Het Woord is vlees geworden, in Christus, de Zoon
Hij is Rechterhand Gods en nu op de troon
En wij delen met Hem, wat allang was beloofd
Als de zonen van God in Zijn loon
Of jij dat wilt of niet, je staat niet in een groep
Of een kerk, maar éénmaal heel alleen
’t Is individueel, als je staat voor de Heer
Heus je kunt nergens anders dan heen
Geen genootschap of wijze, die jou redden kan
Het is nu jouw besluit, dat zal gelden dan
Door het Woord kwam het al, zichtbaar en ongezien
Dat was van den beginne Gods plan
Kies het leven vandaag, als je dat nog niet deed
Er is leven alleen in het Woord
Dat eens vlees werd, de Zoon, Christus is opgestaan
En Hij bracht Zijn gemeente ook voort
Hij had recht op de lossing, was Zoon van Adam
Die als tweede Adam schuld eens op Zich nam
Van de mensheid, die werd met die Heer dood verklaard
Die verrezen als Zoon daarna kwam
Wie getrokken ons heeft uit de duistere macht
Van de god dezer eeuw, Die is Hij
Buiten de legerplaats, wacht Hij op iedereen
Waar geen wet geldt, want daar zijn wij vrij
De genade in Christus biedt Hij heden aan
Het Woord van den beginne is opgestaan
Wie Gods Afschijnsel is, Scheppers scheppende kracht
Heeft nieuw leven in Hem doen ontstaan
COLOFON:
Teksten: Johan Th. Bos, vrij naar Ab Klein Haneveld.
Uitgave: NBC © 2017 NBC/Gospel Productions.
Alles in deze uitgave mag worden overgenomen, mits met bronvermelding.
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 19 okt;
2/16/30 nov; 14 dec;
25 jan; 8/22 feb; 8/22 mrt; 5/19 apr;
17 mei; 19:45 uur;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2;
Het boek Openbaring
AMERSFOORT woensdag 25 okt;
8/22 nov; 6 dec;
17/31 jan; 14/28 feb; 14/28 mrt;
11/25 apr; 9/23 mei; 20:00 uur;
"De Neng", Engweg 7, Hoogland.
Het boek Genesis.
APELDOORN
11 nov; 13 jan; 10 mrt; 12 mei
zaterdag, 10:00 tot 16:00 uur;
Het Bolwerk, Ravelijn 55;
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
onderwerp op 11 november:

"Kerkhervorming?"
BEEKBERGEN zondag 10 dec;
4 mrt; 10 jun; 10:30 uur, "De Hooge
Weye"
Dorpsstraat 28-36
BEVERWIJK zondag 12 nov; 4 feb;
24 juni; 10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
DRACHTEN donderdag 26 okt; 9/23
nov; 7 dec; 18 jan; 1/15 feb; 1/15/29
mrt; 12/26 apr; 20:00 uur;
Rode Kruis gebouw,
De Geeuw 31;
De brief van Judas

EMMEN maandag 23 okt; 6/20 nov; 4
dec; 15/29 jan; 12/26 feb;
12/26 mrt; 9/23 apr; 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21;
De profeet Jesaja
LEERDAM zondag 5 nov; 3 dec;
28 jan; 25 feb; 25 mrt; 22 apr;
20 mei; 17 jun; 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a;
De brieven aan Thessalonica
LINSCHOTEN maandag 16/30 okt;
13/27 nov; 11 dec; 22 jan; 5/19 feb;
5/19 mrt; 16 apr; 14/28 mei;
20:00 uur;
"Bij de tol", Nieuwe Zandweg 12;
David en zijn Huis
OLDEBROEK dinsdag 17/31 okt;
14/28 nov; 12 dec; 23 jan;
6/20 feb; 6/20 mrt; 3/17 apr;
15/29 mei; 19:45 uur;
Stationsweg 43;
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 22 okt;
5/19 nov; 3/17 dec;
14/28 jan; 11/25 feb; 11/25 mrt;
22 apr; 20 mei; 17:00 uur;
LHNO gebouw;
Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 24 okt;
7/21 nov; 5 dec; 16/30 jan;
13/27 feb; 13/27 mrt; 10/24 apr;
22 mei; 19:30 uur; Marsdiep 1 a,
Het boek Exodus
URK zondag 15 okt; 26 nov; 17:00
uur; Rode Kruisgebouw, Wijk 8-2;
Gelijkenissen en Tekenen
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Kerkhervorming?
"Een rijk leven, vervuld en strijdlustig,
vol conflicten en triomfen, jachtig en
rusteloos: Luther was een rebel en hervormer, een denker en maker, hij was
zijn tijd ver vooruit." Aldus de aanhef
van één van de vele publicaties ter viering van het feit dat 500 jaar geleden
op 31 oktbober 1517 Prof. Dr. Maarten
Luther zijn 95 stellingen publiceerde.
Gericht tegen de lucratieve verkoop
van vergeving van zonden door de kerk
van Rome. Luther's actie tegen deze gebakken lucht veroorzaakte de grootste
kerkscheuring aller tijden, die desondanks de geschiedenis is ingegaan als
de kerkhervorming, de reformatie. In
elk geval zijn vriend en vijand het eens,
dat de wereld sindsdien ingrijpend is
veranderd. Op die grond wordt Luther
dit jaar geëerd: "Hij was zijn tijd ver
vooruit. Hij was de rebelse progressieveling die de wereld veranderde."
In werkelijkheid was hij de klokkenluider en scheurmaker van zijn tijd. Hij
wilde niet vooruit, maar juist achteruit! Terug naar de Bijbel, terug naar
het gezag van het Woord van God. Sola
Scriptura; Sola Fide; Soli Deo Gloria.
Doch hoezeer zij ook hun best deden,
Luther, Calvijn noch Erasmus of andere zgn. hervormers hebben hun ideeën maatschappelijk gestalte kunnen
geven. Maar wist u dat de Bijbel deze
dingen tevoren had aangekondigd?
Daarom is dit ons onderwerp op de
aanstaande contactdag in Apeldoorn.
Hartelijk welkom op 11 november.
De dag van Sint Maarten!

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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