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Bijbelse Basis Begrippen (2)
Het nu voor de wereld verborgen Koninkrijk in de hemel, waar de positie van
de gelovigen als burgers daarvan is, wordt bij de wederkomst van Christus
uitgebreid naar de aarde. Om nu al in het Koninkrijk der hemelen te komen,
is wedergeboorte voorwaarde. Dat is destijds ook aan Nicodemus verteld door
de Here Jezus, die toen overigens nog Koning moest worden, wat kort daarna
bij Zijn opstanding gebeurde. Sindsdien verzamelt Hij Zich een volk voor Zijn
naam, de Gemeente, waartoe de in hope zalig geworden gelovige Abraham
nog niet kon behoren. God is trouwens de altijd Onzichtbare, maar in Christus
Jezus ziet men Zijn uitgedrukte Beeld.
Het kwam allemaal ter sprake tijdens de tweede leerzame conferentie over
‘Bijbelse Basisprincipes’ van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) in
Wuppertal. Het was overigens de dertigste conferentie over Bijbelse onderwerpen die daar werd gehouden. Als altijd gaf ook nu Ab Klein Haneveld twee keer
per dag een studie over het gekozen onderwerp, waarna Johan Th. Bos telkens
een samenvattend lied zong, begeleid door Johan Sipma aan het Hammondorgel. De teksten van die liederen staan in deze brochure. Er staan ook coupletten
in die in de bijeenkomsten in Wuppertal niet zijn gezongen, omdat er op basis
van de studies nu eenmaal méér zijn geschreven dan ten gehore gebracht. Dit
geschriftje is in zekere zin een poging tot volledigheid.
Het was een rijkelijk gezegende week, vonden de deelnemers die zich daarover
uitlieten. Voor het eerst of opnieuw werden velen geconfronteerd met Bijbelse
waarheden. Helaas zijn die bij velen in de christenheid volstrekt onbekend,
terwijl zij toch vaak dagelijks Gods Woord lezen, maar daarbij vooral de bril
van een bepaalde theologie of kerkleer opzetten.
Als souvenir met betrekking tot de in Wuppertal gehouden conferentie bieden
wij in dit geschriftje de teksten van de gezongen (en dus ook de niet gezongen)
liederen aan, hopend dat het mede zal bijdragen aan nadere bestudering van
de Bijbel. Ook degenen die er niet bij waren, kunnen op deze manier het studiemateriaal tot zich nemen. Nog beter kan dat overigens door de integrale
geluidsopnamen van de studies tot zich te nemen via www.bijbelstudie.nl.
De samenstellers
NBC september 2018 pagina 1

Nederlands Bijbelstudie Centrum
Zaterdagavond 4 augustus
(Melodie: ‘Ik ben tevreden’)
Gebrek aan licht is
oorzaak van de nacht die
De wereld teistert,
daarom kwam eenmaal
Die Nicodemus
tot Jezus Messias
Wist van ellende,
dat is ’t verhaal
Hij kwam des nachts en
was leraar van Israël
Maar in het duister
van onwetendheid
Wet maakt autistisch,
kenmerk van religie
Niet ’t Woord geloven
van eeuwigheid
Juda dat kent niet
Hem Die zij verwachten
Christus Messias;
religie verblindt
Die legt men zich op,
een duivels systeem dus
Dat geenszins aan ’t Woord
en aan Christus bindt
’t Gaat in de Bijbel
altijd om de Waarheid
God deed het licht uit,
men wilde Hem niet
De wereld bleef in
de duisternis achter
Tot wie geloven
zegt Hij: komt en ziet
Religie is toch
altijd weer hetzelfde
En Nicodemus
was representant

Van ’t volk bij nachte,
Hij had niets begrepen
Was niet bij Davids
voorzegging beland
Beeld van religie
was eens Nicodemus
Het koninkrijk van
de Heere dat kwam
De Zone Davids,
is Christus Messias
De Koning is er,
kwam uit Juda’s stam
Het Koninkrijk is
vandaag nog verborgen
De Koning voegt nu
erven aan Zich toe
Maar Nicodemus
zag in de Heer Jezus
Een leraar Gods slechts.
Van duisternis moe
Was Wilhelmina,
die niks met de kerk had
Zij zei: ‘de Bijbel
zegt, dat is Gods Woord’
Dat wordt helaas in
veel christ’lijke kringen
Nu vrijwel niet meer
vandaag nog gehoord
‘Je komt er niet in’,
was van de Heer Jezus
De boodschap die eens
Nicodemus kreeg
Wedergeboorte
verschaft slechts de toegang
En die geboorte
brengt Gods Geest teweeg
Een dwangneurose
is wet voor de mensen
Maar door de Heer is

NBC september 2018 pagina 2

Nederlands Bijbelstudie Centrum
de wet nu gedood
Daarvan is ’t kruis slechts
symbolisch het teken
Nieuw leven is wat
de Geest mensen bood
Je wordt geen auto
door slaap in ’n garage
Wedergeboorte
maakt slechts het verschil
Wie is in Christus,
is een nieuwe schepping
De vraag is dus of
je dat werk’lijk wil
Wedergeboorte
die is als een paspoort
De Heer biedt mensen
verlossing van dood
En ook van wet voor
de wedergeboornen
Is dat de Heere
Zijn Rijk eens ontsloot
Zondagmorgen 5 augustus
(Melodie: Heer vergeef)
‘Treat first what kills first,’ de dokter
Spreekt daarmee Bijbelse taal
Geestelijk is dat hetzelfde
Want ’t komt neer op het verhaal
Dat je eerst toch wel moet leven
Anders heeft kennis geen zin
De geboorte is fysiek dus
Maar ook naar de geest ’t begin
Wonderen zijn een uitbeelding
Van wat Christus heden doet
Zodat men vandaag zou leren
Waarom God nu zwijgen moet
In het Oud Testament gaf Hij
Zicht op wat zou komen weer

Tekenen zijn nu bewezen
Door de opgestane Heer
Onze Heer is niet de Butler
Doe handeling tot Ik kom
Dat zegt heden de Messias
Niet geboren wederom
Ziet men niet het Koninkrijk Gods
En Zijn kind, dat Hem niet dient
Die ervaart in de praktijk niet
Heiliging, door Hem verdiend
Nieuw geboren als gedachte
Komt in ’t Oude Testament
Steeds weer voor, maar Nicodemus
Heeft dat destijds niet herkend
David werd dan wel de koning
Maar ook daar ging aan vooraf
Vluchten, lijden, veel tragedie
Voordat koningschap God gaf
Over de Heer Jezus Christus
Gaat al wat geschreven is
Spot gaat aan op dag des Heeren
Licht komt dan in duisternis
Daar heb je als mens nu niks aan
Als je niet geboren bent
Uit de Geest, wedergeboorte
Die men in de Heer herkent
Koninkrijk al aangebroken
Is nog niet geopenbaard
Maar wie is wedergeboren
Is die Koning nu al waard
’t Koninkrijk daalt uit de hemel
Op de aarde weldra neer
Messiaanse zekerheid is
Dat, dan eist macht onze Heer
Israël zal met God heersen
Dat is aardse heerschappij
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Maar tot hen die met Hem heersen
Is de eis wel naar Hij zei
Dat men in wedergeboorte
Eerst zou volgen onze Heer
Wij zijn ook met Hem gestorven
Maar ook opgestaan een keer

Gij die zijt wedergeboren
Werd dat eenmaal door het zaad
God spreekt door ’t Woord tot de wereld
Die als vrouw te boek ook staat
Dat staat heden ter discussie
‘t Is discussie over ‘t zaad

Wij zijn kind’ren Gods geworden
Nu is de Heilige Geest
In ons, Christus is verrezen
’t Was eertijds niet zo geweest
De Heer werd wedergeboren
Ik mag aandoen nieuwe mens
Jezus is Christus geworden
Naar de Goddelijke wens

’t Is duivels om te ontkrachten
Heel de Bijbel, heel Gods Woord
Want hertalingen zij brengen
Steeds nieuwe vertaling voort
Door geboorte erven wij iets
In de zondige natuur
Door ontvangen van het Woord komt
Leven van eeuwige duur
Alleen door wedergeboorte
Komt leven dat eeuwig duurt

Geen gedaante had de Heiland
Dat door iedereen begeerd
Hij zou zijn, maar dat wordt heden
Door Zijn kinderen niet geleerd
Wij zijn slechts de holle vaten
Laat de puinhoop bij het kruis
Door de kracht van Zijn genade
Brengt Hij ons in leven thuis
Om aan Gods Woord te ontkomen
Wordt verzonnen toch heel veel
Maar ‘k word door het Woord gewassen
Dat viel Petrus ook ten deel
Vernieuwing, wedergeboorte
Uit het water en de Geest
Zijn natuur deelachtig worden
Is wat men in Gods Woord leest
Zondagvond 5 augustus
(Melodie: Al de weg leidt mij Mijn Heiland)
Het bad van wedergeboorte
Is vernieuwing door de Geest
Die door ‘t Woord tot ons wil spreken
Dat is altijd zo geweest

’t Woord van mensen dat als gras is
Dat gaat dus gewoon voorbij
Het zal echt geen stand hier houden
Maar het eeuwig Woord biedt Hij
Buiten God is er geen leven
Zijn Woord blijft in eeuwigheid
Hij deed ons wedergeboren
Zijn bron was barmhartigheid
Vreemdeling in deze wereld
Want door Christus uitgeleid
De mens in heel deze wereld
Heeft geen hoop, dat zegt het Woord
Maar een erfenis die wacht ons
Wordt bewaard in ’t hemels oord
Wij worden bewaard voor erven
Wat ons leven nu bepaalt
Is de toekomst die zal komen
Roeping heeft ons ingehaald
’t Is de toekomst die zal komen
Die ons leven nu bepaalt
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Het volk nu door Hem verzameld
Dat is de ecclesia
Hemels volk, apart gezet ook
Dat voltooid is nu bijna
De geboorte is herhaling
Die geboorte uit de Geest
Water is daarvan symbool dus
Nieuw Verbond is wat men leest
Tweede kwam steeds voor de eerste
Is wat men in Gods Woord leest
Overnieuw, opnieuw geboren
Het moest beter, dus dat kwam
Dat is de wedergeboorte
’t Kwam van boven en het nam
Ook een veel hogere plaats in
Nicodemus zag dat niet
Overnieuw, dat is de boodschap
Die men in de Bijbel ziet
Overnieuw, dat is de boodschap
Die men in de Bijbel ziet
Redding was eens de bediening
Van de dood in de Schelfzee
’t Was ten leven en ten dode
En dat kreeg Egypte mee
Het gaat over geest’lijk water
Is wat ons de Bijbel zegt
Daar wordt Gods reddende kracht steeds
In extenso uitgelegd
’t Woord ten leven en ten dode
Beide zijn daarin gelegd
Maandagmorgen 6 augustus
(Melodie: O, Heer, ik weet)
De tekenen van de Messias
Stonden in ’t Oude Testament
En dat heeft eenmaal Nicodemus
In onze Heere wel herkend

Maar men heeft deel slechts aan de Koning
Als men wedergeboren is
In hope werd Abraham zalig
Liep nog wedergeboorte mis
God is altijd de Onzichtbare
Men ziet Zijn uitgedrukte beeld
En dat heet heden Christus Jezus
Door Jehova al meegedeeld
De opstanding van de Messias
Bracht ook die functie aan het licht
Van de Persoon van God de vader
Van Hem is Hij het aangezicht
Jehova is de Zoon van God dus
God maakt Zich kenbaar in Zijn Woord
En Christus geeft vandaag gestalte
Waarbij wedergeboorte hoort
Mijn zaligheid die is gegrond slechts
In Christus en in Hem alleen
Kregen wij deel aan Zijn verlossing
Die in ’t Oud Testament al scheen
De Hogepriester nu gegeven
Is niet alleen voor Israël
Maar voor ieder die Hem wil dienen
Het Nieuw Verbond dat is nu wel
Voor iedereen die gaat geloven
De Hogepriester sterft niet meer
Wij worden eerst wedergeboren
Hogepriester wordt dan de Heer
De Hogepriester is de Ene
Die van Gemeente is het Hoofd
Om het Woord dienend te bewaken
Een taak van ieder die gelooft
Wij vormen samen maar één lichaam
Levende stenen, die zijn één
Priesterlijk huis vol onderwijzing
Daar wees de tabernakel heen
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Als iemand vroeg naar ’t Woord des Heren
Kon hij naar priesters indertijd
Gemeente is nu huis des Heren
De waarheid van de zaligheid
Dat is niet onder wet te leven
Men wil van de genade af
De Manager is Christus Jezus
Die God de Vader aan ons gaf
De Hogepriester is Degene
Die God vertegenwoordigt maar
Ook in de omgekeerde richting
Zijn volk vertegenwoordigt daar
Hij is niet alleen maar Degene
Die voor ons stierf en voor ons leed
Hij geeft opgestane leiding
Zodat Hij Hogepriester heet
De Losser heeft betaald voor velen
En had daartoe het hoogste recht
Hij was het Hoofd van de familie
En heeft destijds de schuld beslecht
Jezus was nog geen Hogepriester
Toen Hij aan ’t kruishout voor ons leed
Hij werd dat pas bij Zijn opstanding
Hij Die de Baas van priesters heet
Wij zien niet: nu is onderworpen
Aan Hem het volle Koninkrijk
Dat was destijds ook zo met David
Hij was wel koning, gaf geen blijk
Dat al te zijn, nu is het ook zo
Met onze Heere, naar de aard
Van ’t Rijk dat nu nog niet maar later
Met ons straks wordt geopenbaard
Maandagavond 6 augustus
(Melodie: Aan de voeten van Mijn Heiland)
Tenzij iemand wordt geboren
Uit het water en de Geest

Kan hij ’t Koninkrijk niet ingaan
Is wat men in Gods Woord leest
Wat uit vlees ooit is geboren
Is ook vlees, de Adamiet
Die slechts door wedergeboorte
’t Beeld van Adam achterliet
Niet uit bloede, uit het rode
Waaruit God eens Adam schiep
Is de mensheid van nature
Maar wie zich op Hem beriep
Die eens opstond uit de doden
Leven is vandaag Zijn bloed
Dat Hij aan ons heeft gegeven
Dat is wat Hij heden doet
Men wordt niet wedergeboren
Uit het willen van het vlees
’t Nieuwe leven wordt verkregen
Aarden vat, is wat ik lees
‘Wees maar niet verbaasd, verwonderd
Over dat ik heb gezegd
Dat wedergeboorte eis is’
Heeft de Here uitgelegd
’t Is onzienlijk, maar de kracht is
Groots, die is zoals de wind
Die men eigenlijk niet zien kan
Maar wel voelt, al is men blind
Er is ook zoiets als tijdgeest
Die de wereld nu regeert
Geest is dat nu van de duivel
Die de wereld nog beheert
Zijt gij de leraar van Isrel
Die helaas dat nog niet weet?
Vroeg de Heere aan degene
Die dus Nicodemus heet
Wij spreken van wat wij weten
Is wat de Heer Jezus sprak
Waarmee Hij ook kon getuigen
De Thora toen openbrak
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Vergelijk de Schrift met Schriften
Want die zijn van één Auteur
Die men dan wel moet erkennen
Dat pas geeft nieuw leven kleur
De Heer Jezus heeft de Bijbel
Destijds goed ook bestudeerd
Uit het oude komt het nieuwe
Had Hij daardoor ook geleerd
‘Onderzoek nou eens de Schriften
Die getuigen steeds van Mij
Lees de Bijbel om te komen’
Dat is wat de Heere zei
Wat gebeurt in onze dagen
Heel de waarheid wordt verzuurd
Door de zonde, valse lering
Wet die met genade schuurt
Paulus was eens een geleerde
Maar de Heer maakte hem wijs
Want hij werd terugverwezen
Kreeg daardoor Gods onderwijs
’t Nieuw Verbond is aangebroken
Werd zijn boodschap want de Zoon
Is voor iedereen gekomen
Op de lang verwachte troon
Dinsdagmorgen 7 augustus
(Melodie: Er is zoveel veranderd)
Aan alle kanten wordt nu aan het Rijk
van God getrokken
Uit veel nieuwe vertalingen is ’t Koninkrijk vertrokken
De heilsgeschiedenis die is gericht op
’t Koninkrijk
Wie dat niet ziet in heel Gods Woord
heeft ’n kerkelijke kijk
Primair wordt over Christus steeds
weer in de Schrift gesproken
Naar Hem heeft God gewezen, al is er

niet gedoken
Door velen in de Thora en de Tenach
indertijd
Die toch naar de Messias van dag één
steeds heeft geleid
(Refrein:)
De Bijbelse principes beginnen bij ’t
begin
Dat is wedergeboorte: Je komt Gods
Rijk niet in
’t Was Nicodemus die ‘t te horen kreeg
Hij bleek wel een theoloog maar geen
strateeg
De opgewekte Christus is het Beeld
van heel Gods wezen
Het Afschijnsel van Vader, heb ik in
de Schrift gelezen
De tweede Adam heeft geërfd en had
daartoe het recht
Als Hoofd van heel de mensheid, tweede Adam was dat echt
De erfgenamen van de troon zijn zij die
hem beërven
Worden ook anders opgeleid, maar de
mensheid zal derven
De heerlijkheid van God, maar heel
het aardse rechtssysteem
Is opgezet om uit te bannen ’t crimineel probleem
(Refrein)
Het onvergankelijke erfdeel is aan
erfgenamen
Beloofd omdat Christus dat kreeg, wij
erven met hem samen
Je kunt de mens wel opvoeden, maar
de beperking is
Al ingebouwde ijdelheid in deze duisternis
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De lijn van erfgenamen wordt van
Adam tot de Heere
Gevolgd, Hij was de Mensenzoon,
maar uit Vaders begeren
Werd Hij de Opgestane, Hij verrees en
werd de Zoon
Kreeg Davids, maar ook hemels de
voor Hem bestemde troon
(Refrein)
Het koningschap van Israël was vaak
kwaad voor de Heere
Soms ging het goed, maar toch verkeerd, kun je uit de Bijbel leren
Tenzij wedergeboren kun je ’t Koninkrijk niet zien
Dat was ook in ’t gesprek met Nicodemus het stramien
Door één Man zal God oordelen, dat
bleef Hij steeds maar zeggen
Het Koninkrijk van Christus kwam,
Hij heeft om ’t uit te leggen
Daar minstens honderd teksten in de
Bijbel voor gebruikt
Dat weet u dus als u bijvoorbeeld in de
Schriften duikt
(Refrein)
Geboorte die is link, dus wie wordt
wedergeboren
Gaat door ’t oog van de naald ook heen,
hij moet daarna gaan horen
Naar ’t Woord Gods over ’t Koninkrijk,
vaak weggeredeneerd
’t Gaat over persoons-zaligheid dat
wordt ons dan geleerd
Het Koninkrijk van Christus op aard
zal Hij openbaren
Het zal wel zichtbaar zijn, onze Heer
zal die klus klaren
Christus is aangesteld om straks te

heersen op de aard’
Dan komt Hij uit de hemel waar Hij
nu Zijn volk vergaart
(Refrein)
Het Koninkrijk wordt uitgebreid, ’t zal
op de aarde komen
Nadat men theologisch daarvan ook
heeft kunnen dromen
Maar wij worden genodigd om met
vrijheid in te gaan
In ’t heiligdom van onze Heer, als Koning opgestaan
(Refrein)
Dinsdagavond 7 augustus
(Melodie: Lichtstad met uw paarlen
poorten)
De Bijbelse zegeningen
Worden toch samengevat
In het Koninkrijk des Heeren
Waar men helaas niets aan had
Zonder de wedergeboorte
Wat de Heere dan ook zei
Eenmaal tegen Nicodemus
Want de Koning die is Hij
In het erfrecht speelde Jozef
Wel een juridische rol
Hij stond in de lijn van David
En de stad was overvol
Waar hij heen moest, Bethlehem dus
Allemaal in Davids lijn
Het Davidisch huis dat krijgt men
Volgens Gods plan echt niet klein
Wij verwachten naar belofte
Nieuwe hemel nieuwe aard’
Maar Zijn koninkrijk wordt hier wel
Voor die tijd geopenbaard
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Staan zal Hij op de Olijfberg
Hij komt weldra met geweld
Om te oordelen ten rechte
Wordt ons in de Schrift verteld
Alle volken op de aarde
Worden geoordeeld eenmaal
Nog blijft God geduldig wachten
Daarmee gaat men aan de haal
Ongelovigen zij vinden
Als er een God is, nou dan
Zou Hij toch wel in gaan grijpen
Hij bewijst straks dat Hij ’t kan
Wie niet breekt met ’t oude leven
Dat allang is doodgegaan
‘t Wordt voor hem niks met het nieuwe
Dat door Hem is opgestaan
Aan het kruis is wet genageld
Daarmee heeft de Heer vervuld
Wat die wet eens van Hem eiste
Wordt ons in de Schrift onthuld
Wij worden geacht te leven
In de vrijheid die God gaf
Verantwoording ook te nemen
Daar kom je met wet niet af
Neem vandaag nog je beslissing
’t Oude leven telt niet meer
Nieuwe wijn in nieuwe zakken
Nieuw leven gaf onze Heer
’t Koninkrijk Gods in de hemel
Wordt hier ook geopenbaard
Koninkrijk ook van de Vader
In de hemel en op aard’
’t Koninkrijk is dat van Christus
Ook in de Schrift zo genoemd
’t Zelfde Rijk krijgt vele namen
Maar het wordt altijd geroemd

’t Koninkrijk van onze Heer geeft
Heel de heilshistorie weer
’t Werd van oudsher aangekondigd
Het was der profeten leer
Die zij destijds niet begrepen
Hebben toch geprofeteerd
Want de Geest die sprak van Christus
Die hen heeft geïnspireerd
Het probleem van de profeten
Wat zij hebben onderzocht
Hoe die Messias van lijden
Koning eenmaal worden mocht
’t Lijkt wel wat op onze dagen
Nu let men niet op Zijn Woord
Hij krijgt in gebeden klachten
En Zijn stem wordt niet gehoord
David was allang de koning
Maar ging zijn broers achterna
Tot hij streed met Goliath daar
Hij kwam er zijn functie na
David, hem kon niets gebeuren
Uitbeelding van onze tijd
Nu de Koning is gezalfd al
Die nu Zijn gemeente leidt
Saul was door het volk gekozen
Maar hij stond voor wet alleen
Eindigend in een fiasco
In tragedie ging hij heen
Wet verdedigt haar positie
Zie ook naar die Joodse stam
Juda staat voor koningschappen
Uit wie Jezus eens voortkwam
Woensdagmorgen 8 augustus
(Melodie: Welk een Vriend)
Tenzij door wedergeboorte
Komt men ’t Koninkrijk niet in
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Daarom staat ook die geboorte
Aan de start, dus het begin
’t Woord van God is weggehaald nu
Van Juda en is gegaan
Naar de heidenen opdat die
Op dat Woord nu kunnen staan
Paulus heeft het Koninkrijk eens
Uitgelegd, staat in het Woord
Jezus is de Opgewekte
Heeft wie luisterde gehoord
Het begint bij het geloven
Paulus heeft vanuit de wet
En de vijf boeken van Mozes
’t Rijk van God uiteengezet
Mozes en ook de profeten
Hebben gezien perspectief
Van de Christus die zou komen
Paulus had hun woorden lief
Sommigen gingen geloven
Maar de Schrift polariseert
Dus niet ieder nam het Woord aan
Waarin hij had gestudeerd
’t Koninklijke volk is Juda
Maar dat volk dat hoorde niet
Al sprak tot hen eens Jesaja
’t Is wat men ook heden ziet
Hoe verhardend is de afweer
Het ‘nee’ zeggen tot de Heer
’t Is met Israël gegaan zo
Wet ziet Messias niet meer
Juda wilde niet; tien stammen
Daar kwam eens het Woord terecht
En men ging daar ook geloven
Kreeg het eerstgeboorterecht
Paulus kwam tot de conclusie
Dat des Heeren zaligheid
Naar de heidenen gegaan is
Men was tot horen bereid

Jezus had andere schapen
Die niet waren van de stal
Van Juda, heeft Hij gezegd eens
Adam was een heiden al
Israël dat kwam veel later
Uitverkoren volk op aard’
Tot het dienen van de Heere
Verkiezing voor ’t volk bewaard
‘t Woord zal Israël verbreiden
Als het komt eens tot geloof
Honderd vier en veertig duizend
Houden zich dan niet meer doof
Voor de opdracht, maar bediening
Van Israëls zaligheid
Is van dat volk weggenomen
Kenmerk dus van deze tijd
Van de Joden niet ontvangen
Is de boodschap; een Romein
Heeft die aan ons doorgegeven
Hij zou van heidenen zijn
De apostel zei tot Joden
Nu is alle zaligheid
Aan de heidenen gezonden
Christenen in onze tijd
Niet uitwendig is het zichtbaar
Het blijft een verborgenheid
’t Is de troon van Zijn genade
Die wordt kenbaar mettertijd
Het verbond ging naar de Britten
Want daar luisterde men wel
Men zegt in de Britse landen
Vindt men nu dus Israël
Woensdagavond 8 augustus
(Melodie: Hosanna)
Wanneer toch het Koninkrijk doorbreekt
Is altijd opnieuw weer de vraag
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Het was al zo bij Farizeeën
Maar die klinkt ook nog wel vandaag
Het kan nog een hele tijd duren
Zegt men, denkt dan: Op deze aard’
Het Koninkrijk is in de hemel
Maar wordt eens hier geopenbaard
Dat Rijk is niet zichtbaar voor ieder
Het is nog een verborgenheid
Alleen wie is wedergeboren
Valt nu al ten deel zaligheid
Het Koninkrijk komt op de aarde
Zoals het in de hemel is
Dat wordt zo, als Christus hier weerkomt
Want het hoort bij Zijn erfenis
Refrein:
Hosanna, hosanna
Het Koninkrijk geeft heilshistorie weer
Hosanna, hosanna
De Koning daarvan is de Heer
De satan wordt eenmaal geworpen
Tezamen met zijn personeel
Uit de hemel bij de opname
Dan krijgt de gemeente haar deel
De god dezer eeuw is de duivel
Die over de wereld regeert
Daarom is het hier ook zo’n chaos
Door diabolos nu beheerd
Men gaat ervan uit dat het fout gaat
En vraagt dan ook: wie draagt de schuld
Wij zouden schuld moeten vergeven
Wordt ons in de Bijbel onthuld
Daar staat ook ’t verhaal van Pilatus
Die aan de Heer Jezus eens vroeg:
Zijt gij soms de koning der Joden?
Het antwoord was niet aards genoeg
(Refrein)

Mijn Rijk is niet van deze wereld
Zei Jezus, de toekomst was niet
Al ingegaan, die zou nog komen
Wat men in de Schriften ook ziet
Het Koninkrijk is in de hemel
’t Was drie dagen voordat het kwam
Toen de Heer antwoordde Pilatus
Waarmee Hij dus een voorschot nam
Het stond toen wel op de agenda
Maar Hij heeft van waarheid getuigd
Daartoe in de wereld gekomen
Heeft Hij steeds maar die ook betuigd
Hij kwam om aan ’t kruishout te sterven
Dat was van Zijn doel onderdeel
Een onderdeel van Zijn bediening
Maar die vormde wel één geheel
(Refrein)
De Joden zij willen geen waarheid
Vandaag, nu de leugen regeert
Die houdt nog de waarheid steeds tegen
Nog niet door de Heere beheerd
De leugen die bracht de Koran voort
En ook Joseph Smith’s gouden plaat
De waarheid van God is de toekomst
Die op Gods agenda nog staat
Het Koninkrijk zal zichtbaar worden
Als straks onze Heer wederkomt
Dat vindt dan plaats op de Olijfberg
’t Rijk is dan niet langer vermomd
De troon van de Heer hier op aarde
Wordt niet door Juda voorbereid
Hij riep eerst een volk uit tien stammen
Dat predikt nu de zaligheid
(Refrein)
De Heilige Geest was ontvangen
Door discipels in d’ opperzaal
Maar die ging zich manifesteren
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Met Pinksteren op allemaal
Eenmaal is die kracht dus gekomen
En daarna was ’t niet nodig meer
De Geest is aan ’t lichaam gegeven
Dat staat in het Woord van de Heer
(Refrein)
Donderdagmorgen 9 augustus
(Melodie: Welk een Vriend)
Gij zult Zijn naam heten Jezus
Hoorde Jozef, want zijn vrouw
Die was zwanger van de Heiland
Van wie hij eerst scheiden wou
Wederom geboren worden
Is een kwestie van geloof
In het eeuwig Woord der waarheid
Daarvoor niet blind en niet doof
De discipelen zij meenden
’t Koninkrijk wordt openbaar
Maar zij dachten aan wat anders
Dan wat zij werden gewaar
Jezus weende, heb ‘k gelezen
Over stad Jeruzalem
Die de Steen Gods had verworpen
Hoort nog steeds niet naar Gods stem
Het ging destijds niet gebeuren
Een wissel werd omgelegd
Droevig gingen zij de stad in
Na wat Jezus had gezegd
‘t Was geen feestelijke intocht
Die wel weldra een keer komt
Dan wordt ’t Koninkrijk gevestigd
Zal de bende zijn verstomd
Waarom door gelijkenissen
Spreekt U steeds, klonk eens de vraag
’t Antwoord was: zij moeten horen
Maar nog niet verstaan vandaag

Volkeren in onze dagen
Kennen en verstaan nog niet
Heel de waarheid en het Woord dus
Die men in de Bijbel ziet
De verborgen Here Jezus
Is nu nog in een ver land
En wij leven in die dagen
Dat was ook naar Gods plan, want
Ongeloof kon niet verstoren
Van Juda, het plan gaat door
Zichtbaar ging Hij naar de hemel
Maar Gods plan ging niet teloor
Eenmaal zal toch aan gaan breken
Heel dat aardse Koninkrijk
Israël spreekt tot de volken
Zo gaat dat in de praktijk
Ja, dat komt bij de verschijning
Dan krijgt de gemeente loon
Waarvan leden eeuwig leven
Dan beklimt Hij Davids troon
De bedekking, die valt weg dan
Israël erkent haar Heer
Ziet dat wet de waarheid knevelt
Maar men hoort menige keer
Dat ’t alleen gaat om wat wij doen
Ons geluk dat staat centraal
Daarmee gaat men met wat God doet
Volgens Schriften, aan de haal
Eerst de Jood, daarna de heiden
Dat heeft Paulus geciteerd
Uit Jesaja en dat ging toen
Over ’t licht, gegenereerd
In de Here Jezus Christus
Grieken werden enthousiast
Juda wou daarom niets weten
Van het vrij zijn van de last
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Er zijn nu van die gemeenten
Waar men zich al Joods gedraagt
Men ging daar een beetje Joods doen
Wat zich niet ermee verdraagt
Dat de wettische gebruiken
Niet naar ’t Evangelie zijn
Dat genade ons gebracht heeft
’t Nieuwe leven, nieuwe wijn
’t Kan niet zonder wet te leven
Dat noemt men nu de ethiek
Van de christenen, maar Petrus
Kwam met and’re encycliek
Hij had eens de deur geopend
Waardoor Paulus is gegaan
Naar de heidenen en zij zijn
In de vrijheid opgestaan
Het juk dat was niet te dragen
Dat zei Petrus, het voorbeeld
Dat was in genade levend
Toch de heiden, onverdeeld
Kon hij met de Joden vormen
Eén gemeente; maar ’t werd blend
Van genade en van wet dus
Als ethiek nu ook bekend
Broer Jacobus heeft toen Jezus
Naar de hemel was gegaan
De honneurs eens waargenomen
En hij ging als spreker staan
Als Davidische opvolger
Hij verwees naar Simeon:
‘k Heb Gods zaligheid gezien nu
Was al wat die zeggen kon
Donderdagavond 9 augustus
(Melodie: Ik ben tevreden)
Opnieuw geboren,
dat is een vereiste

Om daar te komen
in het Koninkrijk
Het is nog hemels,
maar komt naar beneden
Hij heerst in hemel
en aard’ gelijk
De aardse dingen
kunt gij niet geloven
Hoe moet het met heel
het hemelse dan?
Zei de Heer Jezus,
hemelse gewesten
Daar weet men wel
charismatisch van
De zegeningen
in Christus Messias
Zijn ook de onze,
in Hem dus volmaakt
Wij groeiden samen,
zijn opgewekt met Hem
Want wij zijn eenmaal
tot één plant gemaakt
En hemelburgers
zijn wij nu geworden
Want in de hemel,
daar horen wij thuis
Wij zijn gezegend
in hemelse dingen
’t Geeft theologisch
helaas soms wat ruis
Hemelse sferen
waren eerst gewesten
Het wordt steeds vager,
maar wij zijn in Hem
Dus in ’t hemelse
geplaatst ook bij Christus
Wij mogen horen
in Zijn Woord Zijn stem
Hemelse is niets
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anders dan de hemel
Wij hebben ’n paspoort,
daar burgers wij zijn
Van een nieuw thuisland,
wij hebben gedronken
Van ’t nieuwe leven,
de nieuwe wijn
Het Koninkrijk van
de Heer Jezus Christus
Is in de hemel,
het is primair daar
’t Is geen hiernamaals,
maar zij die geloven
Zijn al daarginds want,
Hij maakte dat waar
Wij zijn de eersten
en dus voor de Heere
Want eerstelingen
zijn voor Hem bestemd
Met Christus zijn wij
tot aan de opname
Erfgenaam met Hem,
Hij heeft ingestemd
Gevangenen van
de Heer Christus Jezus
Zijn wij geworden
en met Hem daarom
Al opgevaren
en buitengesloten
Wereld onttrokken,
de Schrift zegt waarom
Onze positie
is nu in de hemel
Niemand dan Jezus,
nee, niemand dan Hij
Is opgevaren
eenmaal naar de hemel
En wij behoren
nu daar ook bij

Koperen slang die
gemaakt werd door Mozes
Was de uitbeelding
van kruisiging niet
Maar van opstanding,
het was de Verhoogde
Die men in die slang,
profetisch ook ziet
De Zoon des Mensen
die kwam om te zoeken
Zalig te maken,
wie leeft onder wet
Op grond van die wet
werd Christus veroordeeld
Hij heeft ons nu in
de vrijheid gezet
De Opgewekte
is nu in de hemel
Waar wij nu ook
eeuwig leven met Hem
Dood is geen doel, h
et was een afreek’ning
Doel is het leven,
maar er klinkt met klem
Hij is veroordeeld,
die duisternis liever
En dus de nacht
zonder het licht ook heeft
In onze dagen zijn overgezet wij
Wonderbaar leven dat eeuwig leeft
Vrijdagmorgen 10 augustus
(Melodie: Aan de voeten van mijn Heiland)
Laat u dopen, zegt de Bijbel
Wat betekent dat men niet
Iets zelf doet, je wordt gereinigd
Door de Here en Hij biedt
De afwassing van de zonden
En de erfenis nu aan
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Maar het volle loon der roeping
Is soms wel teloor gegaan
Voor het Koninkrijk op aarde
Roept God één volk voor Zijn naam
Niet om wereld te verbeet’ren
Want ons doel is dat tesaam
Wij wereld de rug toekeren
Dit is onze wereld niet
Wij maken het oord niet beter
Dat ’n gelovige verliet
Wij, geroepen uit de wereld
Vormen de ecclesia
Tot Hem komen is de roeping
Waardoor ‘k buiten de stad sta
Hier verzamelen, roept Christus
Buiten legerplaats draag ‘k smaad
Want de goede reuk van Hem wordt
In de wereld slechts gehaat
God stuurt heden geen profeten
Al wordt tot profeet gemaakt
Iemand in die vacature
Maar God heeft Zijn stem gestaakt
Alles wat Hij wilde zeggen
Heeft Hij door Zijn Woord gezegd
Dat gelovigen hanteren
‘t Is als Zijn licht blootgelegd
Wij weten vanwaar wij komen
Door de Waarheid en de Weg
Tot het leven nu getrokken
Daarom is het dat ik zeg:
Wij zijn niet van deze wereld
Al maken w’ er deel van uit
Dienend de verhoogde Christus
Maar dat vraagt wel een besluit
Eén is voor allen gestorven
’t Was het Goddelijk oordeel

Er zijn twee categorieën
Ieder is een onderdeel
Van de ene of de and’re
God heeft wereld liefgehad
Die bleef in de legerstede
Waar men duisternis aanbad
In Romeinen hoofdstuk één staat
Dat het Evangelie is
Dat op rechtvaardige wijze
God nam schuld van duisternis
Daardoor werden vrijgesproken
Op de basis van de wet
Christus, Hij is de verzoening
Wie gelooft is vrijgezet
Christus is aan ons gegeven
Opdat ieder die gelooft
Voor de Rechter is rechtvaardig
Wordt ons in de Schrift beloofd
De vergeving van misdaden
Heel de schuld is nu voldaan
Dood en opstanding van Christus
Daardoor zijn wij opgestaan
Christus bracht ons in de herberg
Dat is wat de Bijbel leert
Hij heeft vooruit dat betaald al
En past als Hij wederkeert
Als een der Samaritanen
Bij wat er aan schuld nog staat
Symboliek: Hij betaalt voor wie
Hij in herberg achterlaat
De Schepper is afgeschaft nu
En het schepsel wordt vereerd
Van een boom maakt men een afgod
Die hij zelf maakt en geleerd
Worden heden de complotten
Kijk maar naar de politiek
Die leugen heeft uitgevonden
Zo houdt men de wereld ziek
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Opdat Christus ons zou trekken
Uit de wereld, die is boos
Staat in de brief aan Galaten
’t Plan waarvoor de Vader koos
Wereld heeft God toegelaten
Door de satan geregeerd
Red je, heeft de Heer gezegd nu
En de mens heeft niets geleerd

Het bloed van onze Heer dat reinigt
Want Hij is eenmaal opgestaan
Het werk van onze Heere Christus
In deze tijd is om te staan
Hij is vandaag de Goede Herder
Die Herder voor Zijn schapen is
Hij stelt Zijn leven voor Zijn kudde
En geeft daaraan Zijn erfenis

Ja wij krijgen vuile voeten
Zijn dus heden als aan ’t strand
De besmetting valt ook op ons
Christus reinigt zonden want
Daar is niet aan te ontkomen
Voor wie in de wereld leeft
Wees dus blij dat onze Heere
Een voetwassing voor ons heeft

De Herder moet vandaag toch leven
En bidt voor ons tot zaligheid
Zijn werk is dat van Hogepriester
Leeft met ons tot in eeuwigheid
Hij brengt ons naar grazige weiden
Leeft voor de kudde, die gelooft
Zoekt individuele schapen
Dat heeft Hij in de Schrift beloofd

De gelovigen zijn priesters
Dat is wat de Bijbel leert
Heel de dag dus hun bediening
Uit de wereld die verkeert
In het boze, de problemen
Zijn er dus, maar leg die dan
Bij God neer, die voeten wast ook
Petrus wist destijds ervan

Ik heb van doen met de Messias
Maar echte haast die heeft Hij niet
Om Zich vandaag te openbaren
Zodat men nu de Koning ziet
Hij doet nu werk aan alle leden
Aan ieder individueel
Zij zijn de schapen van de kudde
Zijn leven valt ook hen ten deel

Vrijdagavond 10 augustus
(Melodie: O Heer ik weet)
(niet gezongen)

Hij reinigt ons in de praktijk nu
De Christus Die Zich overgaf
Voor ons vandaag als offerande
En neemt de schulden van ons af
Nadat het oude weggedaan is
Mag ‘k voor Hem leven in praktijk
Offer gaat niet meer over kruisdood
Wij zijn een Hogepriester rijk

Voor zonden heeft Hij Zich gegeven
Voor die van ons wel te verstaan
Je kunt aan zonden niet ontkomen
Al ga je achter Christus aan
Hij leidt altijd Zijn eigen kudde
Van de gelovigen; belijd
Je schulden aan de Heere Jezus
Maar Hij wast toch wel schoon altijd

Het tegenwoordig werk van Christus
Is goed te zorgen voor Zijn huis
Hij heeft nu lief heel de gemeente
Iets anders dus dan eerst het kruis

NBC september 2018 pagina 16

Nederlands Bijbelstudie Centrum
Daar stierf Hij voor de hele wereld
Het is de slachtbank toen geweest
Hij leeft voor ons nu op het altaar
Het nieuwe leven door Gods Geest
De Heere voer eens op ten hemel
Tot doen van Vaders wil bereid
Ook wij zijn eigendom des Heeren
Tot overgave Gods gewijd
Dat is het doel van wie geloven
Hij gaf Zichzelf aan ons als Hoofd
En wij mogen als offer geven
Dat is meer dan: Ik heb geloofd

Binnenkort
(Gedicht tijdens muziekavond op donderdag)
Wij weten waar wij leven door genade
Als burgers van het hemels Koninkrijk
Wij leven nu al waar wij zullen komen
En binnenkort zijn wij aan Hem gelijk
Het nieuwe leven uit de Geest geboren
Zal voor altijd en eeuwig zijn in Hem
Dat is de boodschap van alle profeten
En in hun woorden klonk altijd Zijn stem

Wij weten dat nog niet op deze aarde
De Heer des hemels heden al regeert
In dienst van God gemeente dienen
Maar binnenkort dan zal de Koning eisen
Is Christus’ en ook onze taak
Hij gaf Zich voor haar, heeft gereinigd Wordt Hij door alle volkeren geëerd
Wij zien nu nog in spiegels vage beelden
Een lid dat zich reinigen laat
Maar straks van aangezicht tot aangezicht
Hij brengt ons naar grazige weiden
Als Hij komt om de Zijnen te begroeten
Maar eten is verantwoord’lijkheid
Het lang verwachte maal wordt aangericht
Van ieder van de kudde schapen
Leer leven maar in die vrijheid
Wij weten van de Naam boven de namen
Waarin wij zijn geheiligd en gered
Voeden met Zijn Woord om te leren
De Naam van de Messias, de Verlosser
Op te wassen tot zaligheid
Door Wie wij in de vrijheid zijn gezet
Is onze taak nu in dit leven
De Naam die wij in alle eerbied eren
Tot onderwijs is Hij bereid
Die éne Naam gegeven tot behoud
Hij stierf eenmaal voor alle mensen
VoorwiehetWoordderWaarheidwilaanvaarden
Gelovigen, voor wie Hij leeft
Zich in geloof aan Hem heeft toevertrouwd
Hij Die om ons ook te verlossen
Vernieuwend Zich gegeven heeft
Onder het Nieuw Verbond daar heerst niet
De dood, maar leven toch alleen
Verklaring van het avondmaal is
Dat wij zijn in het Brood slechts één
Wij demonstreren deze tekens
Wij zitten in de opperzaal
Daar eten wij en zullen luist’ren
Naar Christus’ woorden allemaal

COLOFON:
Teksten: Johan Th. Bos, vrij naar Ab Klein
Haneveld.
Uitgave: NBC © 2018 NBC / Gospel Productions.
Alles in deze uitgave mag worden overgenomen, mits met bronvermelding.
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Slotlied
(Melodie: 'k Heb gehoord van een land)
Misschien dat jij 't al wist, toch had jij niet graag gemist
Wat hier over ’t Rijk Gods werd gezegd
Nog niet geopenbaard aan de wereld, maar de aard'
Krijgt het Koninkrijk straks opgelegd
In die wetenschap gaan wij er weer tegenaan
Want wij moeten naar huis na een week
Die is nu weer voorbij, rond de Waarheid waren wij
Hier bijeen, wat de wereld dwaas leek
Deze week stond centraal het begin voor allemaal
Van nieuw leven, geboren uit Geest
't Koninkrijk is er niet dat de Heer de mens aanbiedt
Voor wie blijft buiten 't geboortefeest
Eeuwig leven begint, bij wie wordt als een kind
Nieuw geboren, dat biedt Christus aan
Het is heden de tijd, dat de Heere ons bereidt
In geboorte met Hem op te staan
Nee, je komt er niet in, zonder dat heel nieuw begin
Is wat eenmaal te horen ook kreeg
Nicodemus mocht dan leraar wezen maar de man
Bleek geen wedergeboren strateeg
Hij was een theoloog van Israël maar boog
Niet voor 't Woord, uit zijn hoofd zelfs geleerd
Het bereikte hem niet, wat je nu ook veelal ziet
De kern daarvan die wordt genegeerd
Dat straks het koninkrijk, ook de aarde wel bereikt
Zegt men wel, velen hebben niet door
Dat dan wordt uitgebreid, 't Rijk dat nu wordt geleid
Door de Koning, Die opstond daarvoor
En het gaat dus vandaag, enkel maar om de vraag
Of ook jij echt wilt horen bij Hem
't Is jouw keuze en Hij, zei een week lang: Kom erbij
Door het Woord klonk een week lang Zijn stem
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Agenda van Ab Klein Haneveld
ALKMAAR donderdag 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;
"Delta", Oude Kanaaldijk 2;
Het boek Openbaring

EMMEN maandag 24 sep; 8/22 okt;
5/19 nov; 3 dec; 14/28 jan;
11/25 feb; 11/25 mrt; 8 apr;
6/20 mei; 19:30 uur;
Ichthuskerk, Walstraat 21;
De profeet Jesaja

AMERSFOORT woensdag 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; 20:00 uur;
"De Neng", Engweg 7, Hoogland.
Het boek Genesis

LEERDAM zondag 9 sep; 7 okt;
4 nov; 2 dec; 27 jan; 24 feb; 24 mrt;
21 apr; 19 mei; 16 jun; 10:00 uur;
Patrimonium, Jeekelstr. 40a;
De brieven aan Thessalonica

APELDOORN
10 nov; 12 jan; 9 mrt; 11 mei; 14 sep; 9 nov
zaterdag, 10:00 tot 16:00 uur;
Het Bolwerk, Ravelijn 55;
Nederlands Bijbelstudie Contactdag
onderwerp op 10 november

"Ingaan in de rust"
BEEKBERGEN zondag 30 sep;
16 dec; 17 mrt; 26 mei; 29 sep;
8 dec; 10:30 uur, "De Hooge Weye"
Dorpsstraat 28-36
BEVERWIJK zondag 16 sep;
11 nov; 3 feb; 5 mei; 9 jun;
10:00 uur; B.H.K.-gebouw,
Groenelaan 74
DRACHTEN donderdag 11/25 okt;
8/22 nov; 6 dec; 17/31 jan;
14/28 feb; 14/28 mrt; 11/25 apr;
20:00 uur; Rode Kruis gebouw,
Omloop 42;
De brief van Judas

LINSCHOTEN maandag 17 sep;
1/15/29 okt; 12/26 nov; 10 dec;
21 jan; 4/18 feb; 4/18 mrt;
1/15/29 apr; 13/27 mei; 20:00 uur;
"Bij de Tol", Nieuwe Zandweg 12;
David en zijn Huis
OLDEBROEK dinsdag 18 sep;
2/16/30 okt; 13/27 nov; 11 dec;
22 jan; 5/19 feb; 5/19 mrt; 2/16/30
apr; 14/28 mei; 19:45 uur;
Stationsweg 43;
Christus in de Psalmen
OLDEBROEK zondag 9/23 sep;
7/21 okt; 4/18 nov; 2/16 dec;
13/27 jan; 10/24 feb; 10 mrt;
7/21 apr; 5 mei; 17:00 uur;
LHNO gebouw; Van Sytzamalaan 3
URK dinsdag 25 sep; 9/23 okt;
6/20 nov; 4 dec; 15/29 jan;
12/26 feb; 12/26 mrt; 9/23 apr;
7/21 mei; 19:30 uur; Marsdiep 1 a,
Het boek Exodus
URK zondag 14 okt; 25 nov;
17:00 uur; Rode Kruisgebouw,
Wijk 8-2;
De zondeval en verder
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Ingaan in de rust
Leven is activiteit, beweging, drukte,
rumoer, lawaai. Leven wordt geassocieerd met werken: Men werkt om te
leven en men leeft om te werken. Drukte, werkdruk, alom.
Toch spreekt de Bijbel over leven en
rust. Over een levende God die rust.
Gen.2:2, 3
En over een levende Christus,
Die rust beloofde te geven aan een ieder
die tot Hem komt. Mat.11:28
Maar worden gelovigen dan niet geacht te strijden als krijgsknechten van
Jezus Christus? 2Tim.2:3 En zouden zij
dan niet goede werken voortbrengen
der bekering waardig? o.a. Hand.26:20 Zij
worden toch tot alle goed werk volmaakt toegerust? 2Tim.3:17
Hebben dan niet alle woorden en leringen tot doel de mens, de gelovige, te
motiveren en te activeren in"het werk
des Heeren"?
Toch, bij alles wat dan wellicht van
ons verwacht wordt, is ingaan in de
rust het speciale thema van het derde
en vierde hoofdstuk van de brief aan
de Hebreeën. Want vóórdat onze levens
gebruikt kunnen worden door de Heer,
moeten wij leren, dat alle menselijk
streven, alle min of meer natuurlijke
maar ook religieuze drukte, voor God
geen waarde heeft. Integendeel. Eérst
zouden wij leren de door God gegeven
rust en vrijheid in te gaan, om vanuit
díe positie Hem te dienen.
Dit is ons onderwerp op de aanstaande
contactdag in Apeldoorn.
Hartelijk welkom op 10 november.

Ab Klein Haneveld

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-studieavonden, tentcampagnes, con tactdagen, 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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