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 Geloof, hoop en liefde
Volgens veel deelnemers die al jarenlang trouw de conferenties

van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (NBC) in Wuppertal

bijwonen was de editie 2006 een van de meest indrukwekkende.

De boodschap over 'Geloof, hoop en liefde' - hoewel op zich niet

nieuw - klonk er helder, scherp, ondubbelzinnig en daardoor soms

voor sommigen pijnlijk. Menige bezoeker getuigde ervan meer dan

tijdens enige vorige conferentie persoonlijk te zijn geraakt door

de kracht van Gods Woord. Door het spreken van de Heer.

Wie gelooft, is 'in Hope zalig.' Het is

de vrucht van Gods liefde voor een

verloren mensheid. Een liefde die in

Christus ook iedere gelovige zou moe-

ten kenmerken. Het nieuwe leven dat

hij door wedergeboorte kreeg, moet

ook in de praktijk worden geleefd, op

weg naar het zoonschap. Bij die wan-

del behoort het praktiseren van door

God Zelf voorbereide 'goede werken'

en de vrucht van de Heilige Geest.

Adeldom verplicht. Een wandel die de

hoge roeping tot zoonschap waardig

is. Wie daarmee alleen theoretisch

bezig is en zich in zijn dagelijks leven

niet of nauwelijks onderscheidt van

de wereld, loopt de kans zijn eeuwig

erfdeel te missen.

De zegenrijke conferentie werd ge-

houden van 27 juli tot en met 5 augus-

tus. Elk van de dagelijkse bijbelstu-

dies door Ab Klein Haneveld werd

aansluitend weer samengevat in een

lied of gedicht door Johan Th. Bos. De

teksten daarvan staan in deze bro-

chure. Omdat niet alle coupletten ook

ten gehore werden gebracht, is dit ge-

schriftje vollediger dan wat in Wup-

pertal viel te beluisteren. Het bevat

ook het door Ab en Johan geschreven

conferentielied en het slotlied. Wij

bieden deze brochure met vreugde

aan ter lezing en overdenking. En

vooral als een papieren terugblik op

een gezegende week, waarin de Heer

evident aan het werk was in vele har-

ten.

De complete conferentie is ook weer

integraal verkrijgbaar op CD.

De samenstellers
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Zaterdagavond 29 juli 2006

(Melodie: Heer, vergeef)

Is de waarheid aangenomen

Werkt ́ t iets uit in de praktijk

Van geloof en hoop en liefde

Geeft men als het goed is blijk

´God is liefde, ́  zegt de Bijbel

Maar de wereld ziet die niet

Omdat die vrucht van de Geest is

Die je in nieuw leven ziet

Het geloof, dat is vertrouwen

Op wat God gesproken heeft

Over waar wij naar op weg zijn

Toekomst die Hij aan ons geeft

Die bepaalt ook heel ons heden

Wij verwachten heerlijkheid

In het weten: eeuwig leven

Kent wel degelijk ook tijd

Deze wereld zal niet blijven

God zegt Zelf: die gaat voorbij

Wij verwachten nieuwe schepping

Want ook dat beloofde Hij

Niets hebben wij te verliezen

Daarom zouden wij in staat

Moeten zijn om lief te hebben

Wetend dat Hij met ons gaat

Wat de Heere heeft gesproken

´t Eeuwig onverwoestbaar Woord

Dat is wat Hoop in ons hart werkt

Rust geeft aan wie bij Hem hoort

Van Gods kind mag men verwachten

Dat het interesse heeft

Voor zijn Vader en diens woorden

Dat is waar een kind van leeft

Heel veel uiterlijke vormen

De structuren, liturgie

Christendom blijft daarin steken

Dat is wat ik hoor en zie

Op de uiterlijke dingen

Richt het Woord van God zich niet

´t Gaat er om wat in ons hart is

Dat is ook wat God aanziet

Geest´lijk leven wordt gekenmerkt

Altijd door geloof alleen

Niet door uiterlijke zaken

Ach, daar prikt God wel doorheen

´t Woord van God zou in ons leven

Heersen, daar komt vrucht uit voort

Nee, het gaat niet om de gaven

Want wij hebben nu dat Woord

Wat voor ons zou moeten tellen

Is de liefde en niets meer

Die verblijft zich in de Waarheid

En vergaat niet, zegt de Heer

Tongen en ook profetieën

Horen bij de kindertijd

Van ́ t geloven, bij de melk nog

Maar niet bij volwassenheid

Het geloof, de hoop, de liefde

Zijn het kenmerk van wie leeft

Uit het Woord, het is vertrouwen

Op wat God beloofd ons heeft

Ja, je mag wel kind eerst wezen

Maar dat blijven, is niet goed

Laat ons dus elkaar vermanen

Zoals ́ t Woord ons allen doet

Zondagochtend 30 juli 2006

(Melodie: Hosanna)

´t Begint met geloof, het aanvaarden

Van wat door God gesproken is

Dat is net als hoop zeker weten

Is ons levend getuigenis

De toekomst die wij nog verwachten
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Die is voor ons dus zekerheid

Wij kunnen op Gods Woord vertrouwen

En weten wat ons is bereid

Wat nu bijbelstudie wil heten

Gaat vaak over de inhoud niet

Maar over wie wat heeft geschreven

Zoals wetenschap dat nu ziet

De Schriftkritiek die wij nu kennen

Die gaat over oorsprong en vorm

De ware oorsprong wordt gemeden

De mens stelt zichzelf als de norm

Refrein: Geloof, hoop en liefde

´t Zijn er nu drie, maar ze horen bijeen

Geloof, hoop en liefde

De meeste is liefde alleen

De inhoud van ́ t Woord, onze Bijbel

Bewijst zich als Waarheid steeds weer

God sprak en heeft altijd gesproken

Da ́ s per definitie; de Heer

Die laat in de Bijbel ook weten

Dat Hij nu in onze tijd zwijgt

Ten laatste sprak Hij door de Zoon, Hem

Door Wie men nieuw leven verkrijgt

Het spreken Gods in onze dagen

Komt nu door die ene Profeet

God spreekt door de Zoon, Christus Jezus

Die ook Erfgenaam van God heet

Dat was al vanouds aangekondigd

Dus in heel het Oud Testament

Maar werd dat pas voor wie geloven

Door ́ t nieuwe verlicht, dus bekend

Refrein (2): Geloof, hoop en liefde

´t Zijn er nu drie, maar ze horen bijeen

Geloof, hoop en liefde

Tenslotte blijft liefde alleen

Het gaat om de wedergeboorte

Van wat eens geboren al is

De wereld die is nog een pop nu

Toch is het ons getuigenis:

Er is nu al een nieuwe schepping

Al is die nog niet openbaar

Zij is met Zijn opstaan begonnen

Alleen is zij nu nog niet klaar

De opstanding van de Heer Jezus

Vervulling van wat was beloofd

In Genesis al, is het beeld nu

Van de Godheid voor wie gelooft

Hij is het model en het Voorbeeld

De metafoor dus van het Woord

Veruiterlijking van de Godheid

In Christus gezien en gehoord

(Refrein 1 of 2)

De Zoon, Hij is trouw aan de Vader

Door Wie Hij ook is aangesteld

Hij kwam nadat vele profeten

Gods woorden al hadden verteld

De mens wilde steeds maar niet horen

En luistert ook nu niet naar ́ t Woord

God zwijgt verder, dat is het wonder

Heb ´k ook weer vanmorgen gehoord

De mens zocht steeds naar eeuwig leven

De vraag was: waar vind ik toch rust?

Terwijl toch al van den beginne

De Heer had gesproken, bewust

Heeft Hij zelfs de sterren gegeven

Als ´t meest boeiende prentenboek

Gods Woord, dat ging uit in de wereld

De weg tot behoud voor wie ́ t zoekt

(Refrein 1 of 2)

Wat staat er en wat staat er niet dus?

Dat is bijbelstudie en God

Hij geeft op die grond ons het leven
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Dat is geen magie, Zijn aanbod

Is dat Hij iets aan ons wil geven

De Heer leeft Zijn leven in mij

En in elke broeder of zuster

´t Woord met elkaar delen maakt vrij

(Refrein 1 of 2)

Zondagavond 30 juli 2006

(Melodie: O, Heer ik weet)

De Schepper heeft altijd gesproken

Hij deed dat altijd expliciet

Verkondigde wat zou gebeuren

Wat men ook in Jesaja ziet

Hij Die de toekomst voort zal brengen

Weet wat toch geen orakel weet

En zij die zeggen waar te zeggen

Doen 't over wat er niet toe deed

Als profetieën al vervuld zijn

Zegt men: die zijn van later tijd

Dus niet: ́ t bewijst dat God echt God is

Men wil de God der toekomst kwijt

Het schaakspel is ooit afgebroken

Maar het wordt binnenkort hervat

De zeventigste week gaat komen

Dat duurt niet lang, wij weten dat

God doet nog steeds wat Hij beloofd heeft

In heel het Oude Testament

Een nieuw verbond is aangekondigd

Voor wie gelovig Christus kent

Toen 't Joods volk dat echt niet wilde

Is ́ t naar de heidenen gegaan

En primair blijkbaar naar de Kelten

Het kwam bij de tien stammen aan

God wil en zal Zijn werk volbrengen

Hij demonstreert rechtvaardigheid

Dat is een and're dan de onze

Bijbelse waarheid is men kwijt

Voortschrijdende Godsopenbaring

Is iets door mensen slechts bedacht

God heeft een plan en zal ́ t volbrengen

Dat weet wie Zijn toekomst verwacht

Van den beginne is gesproken

Want God is Wie communiceert

Communiceren is gemeenschap

Door spreken heeft Hij gecreëerd

Uit, door en tot Hem zijn de dingen

En wat Hij spreekt, is wat Hij doet

Hij maakte Zich bekend aan mensen

Door 't Woord waarnaar men grijpen moet

Johannes kwam van ́ t licht getuigen

Dat altijd in de wereld was

Waarop men had moeten vertrouwen

En niet na veertig eeuwen pas

De wet leegt steeds weer een bedekking

Over de rijkdom van het Woord

Geloven leidt tot eeuwig leven

Voor wie als ́ n kind aan Hem behoort

Wie tot Hem komt, krijgt eeuwig leven

Sinds onze Heer is opgestaan

Voor hen die voor die tijd geloofden

Komt ́ t op de Jongste Dag nu aan

Wij zijn door Christus eerstelingen

Het Zijne heeft Hem niet aanvaard

Maar wie Hem hebben aangenomen

Worden met Hem geopenbaard

Het Woord is eenmaal vlees geworden

Zijn heerlijkheid is nu aanschouwd

Maar die had Hij niet op de aarde

Nu vult hij ́ t vat dat Hem vertrouwt

Wij kregen ́ t recht zonen te worden

Te delen in Zijn erfenis

Dat is de Hoop waaruit wij leven

Dat in geloof gegrond ook is
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Maandagochtend 31 juli 2006

(Melodie: Er is zoveel veranderd)

God heeft eertijds, zo zegt de Schrift,

Reeds menigmaal gesproken

En Hij heeft tot vandaag de dag

Beloften nooit gebroken

Het Woord is vlees geworden

Zoals mocht worden verwacht

Beloften zijn vervuld

Wat was beloofd is nu gebracht

God sprak over de Zoon al eeuwenlang

Door de profeten

Die chronologisch ook

De Zoon van David dus mocht heten

Maar Hij is door de Vader

Ook tot Zoon van God gesteld

Dat is de blijde boodschap

Lang tevoren al vermeld

Refrein:

Geloof en hoop en liefde

Het zijn er nu nog drie

Geloven wordt aanschouwen

Als ik de Heiland zie

De hoop die in ons is, wordt dan vervuld

En het erfdeel dat wij delen ook onthuld

De Knecht is Zoon geworden

God zou ´m daartoe genereren

En wie wedergeboren zijn

Ook tot zoon verordineren

Zijn kinderen, dat zijn wij al

Maar ́ t zoonschap is beloofd

Aan ieder die op Hem vertrouwd

En in Zijn Woord heeft geloofd

Nog niet is openbaar vandaag

Wat wij eens zullen wezen

Dat kun je in de Bijbel

In zoveel fragmenten lezen

De Heer is aangesteld eenmaal

In ´t eerst geboorterecht

En delen in Zijn erfdeel

Wacht op wie zich aan Hem hecht

(Refrein)

De Heer zal in Zijn grimmigheid

In de toekomst ook weer spreken

Dan zal het einde komen

Jezus Koning zijn gebleken

Hij is als Koning opgewekt,

Ontving definitief

De Geest der heiligmaking

Toen God Hem tot Zoon verhief

Wij hebben de belofte

Van het nieuw verbond gekregen

Behoren tot Zijn volk

En zijn verzameld allerwegen

Geroepenen, ecclesia,

Dat zijn wij en de Heer

Hij zegt dat ik straks met u

En met Hem samen regeer

(Refrein)

´Ik schaam mij ´t Evangelie niet´

Heeft Paulus ooit geschreven

Het is de blijde boodschap

Van het fonkelnieuwe leven

Die boodschap kwam in Rome

Blijkbaar in het Brits paleis

Wilt u daar meer van weten

Koop dit boekje, ́ t maakt u wijs*

Het Evangelie is kracht Gods

Want krachtig zijn Zijn woorden

Het had altijd gevolgen

Voor hen die Zijn woorden hoorden

En ook wilden geloven

Gods Woord keer niet ledig weer
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Die boodschap toont rechtvaardigheid

Altijd van onze Heer

(Refrein)

Het Evangelie openbaart

Rechtvaardigheid des Heren

En laat ons zien: Zijn werk is

Nog niet klaar, maar wij begeren

De nieuwe schepping klaar te zien

Waarop de oude wacht

Die uit en door geloof van

Christus eens is voortgebracht

Niet louter in ellende wou

De mens de Heere vinden

Ook wie in goeden doen is

Hoort, dat zegt de Schrift, bij blinden

´t Geloof van Jezus, dus Zijn trouw,

Ja, Zijn gehoorzaamheid

Daaruit blijkt Gods genade

Daarmee Zijn rechtvaardigheid

(Refrein).

* Verwijzing naar het boek ́ De komst

van het Geloof.´

Maandagavond 31 juli 2006

(Melodie: Lichtstad)

Wie gelooft, die heeft vertrouwen

In wat God beloofd ons heeft

Niet vergeving slechts van zonden

Maar ook dat hij eeuwig leeft

Wie gelooft die is gaan reizen

Net als eenmaal Abraham

Die werd destijds gerechtvaardigd

Daar hij tot geloven kwam

Blijde boodschap, ´t Evangelie

Is niet dat de Heere stierf

Maar dat dood is overwonnen

En Hij heerlijkheid verwierf

De verbondsark was een teken

Eens gemaakt van ́ t zwakke hout

Die verwees naar Christus Jezus

Werd daarom bekleed met goud

Opgestaan is onze Heiland

Naar de hemel ook gegaan

Nieuw verbond van de verzoening

Hij kwam in ́ t heiligdom aan

Bij Zijn troon van de genade

Spreekt de Heer tot u en mij

Daar verricht Hij nu verzoening

De Verhoogde, Die is Hij

Als wij in Gods Woord geloven

Weten wij: er is veel meer

Dan vergeving van de zonden

Gloednieuw leven geeft de Heer

Abraham, Vader van velen

Wist dat God nieuw leven geeft

In geloof offerde hij Izak

Die hij weergekregen heeft

Onze Heer grijpt in in levens

Maar dat doet Hij op Zijn tijd

Opdat Hij de eer zou krijgen

Dat is Zijn rechtvaardigheid

Hij verbetert niet ons leven

Maar doet uit de dood opstaan

En vraagt van ons overgave

In geloof op reis te gaan

´t Gaat er niet om te geloven

Dat de Schepper, God, bestaat

Maar vertrouwen op beloften

Op wat ons te wachten staat

Christus, Hij geeft ons vrede

In die hoop nu roemen wij

In verdrukking ook, dat is nou

Lijdzaamheid voor u en mij
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Nee, de hoop zal niet beschamen

In ons hart is uitgestort

´t Woord van God dat wij ontvangen

Dat is wat ons leven wordt

Wie gelooft wat God gezegd heeft

Heeft hoop op wat men niet ziet

Zekerheid voor onze toekomst

´t Echte feest is hier nog niet

Vreemdelingen op de aarde

En nog onderweg, zijn wij

Onze troost ligt in de toekomst

´t Voorhangsel dat scheurde Hij

´t Anker is aan ons gegeven

Dat geeft ons stabiliteit

Hij bewaart voor ons het erfdeel

En zegt: Kijk vooruit altijd

Dinsdagochtend 1 augustus 2006

(Melodie: Aan de voeten)

Als wij zijn wedergeboren

Zijn wij naar een doel op reis

Want wij zijn de erfgenamen

Voor dat erven is de eis

Dat wij vlees en bloed verliezen

Door twee fasen gaan wij heen

Zaligheid niet ´met of zonder´

Zijn en worden die zijn een

Onze wandel hier op aarde

Is geen ijdel tijdverdrijf

´t Gaat erom ook vrucht te dragen

En dat ́ k trouw bij ́ t Woord ook blijf

Ja, wij zouden zonen worden

Daartoe wordt u opgevoed

Dat is ́ t werk dat onze Heer nu

In dit leven in ons doet

´t Goede werk in ons begonnen

Wordt voltooid te Zijner tijd

Erfenis die wij ontvangen

Wordt vandaag voor ons bereid

Tot verkrijgen van het erfdeel

Worden wij door Hem bewaard

Daarmee is de enige reden

Van bewaard worden verklaard

Nee, je hoeft niet hard te werken

Voor ́ t erfdeel dat op jou wacht

Maar alleen beschikbaar wezen

Voor de werking van Gods kracht

U die in Die kracht bewaard wordt

Wordt bewaard tot zaligheid

Er zal straks verschil wel wezen

In de maat van heerlijkheid

Tot zoonschap zijn wij geroepen

Ons geloof wordt hier beproefd

Training in het eeuwig leven

Oefening die ´n kind behoeft

Acht het maar voor grote vreugde

Als je dikwijls wordt verzocht

Want verzoeking werkt beproeving

Opdat jij sterk worden mocht

´t Werk van God is theocentrisch

Waarmee Hij ook demonstreert

Dat Hij ook Zichzelf verheerlijkt

Dat is wat de Schrift ons leert

Zijn kracht wordt in onze zwakheid

En alleen daarin volbracht

Alles, alles is genade

Op de weg naar wat ons wacht

Dinsdagavond 1 augustus 2006

(Gelezen gedicht)

Wij geloven door het horen

Niet ons spreken geeft ons zicht

Je kunt eindeloos ook bidden

Met je beide oren dicht
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D´oude mens is nu gestorven

´t Woord dat wordt in ons geplant

Dat zielen kan zalig maken

Van wie loopt aan Christus´ hand

Voor onze praktische wandel

Zullen wij ontvangen loon

Want wij delen in het erfdeel

Met de eerst geboren Zoon

Zaligheid kent varianten

Petrus zei: Da ́ s onderzocht

Door profeten die niet wisten

Wat de Gemeente weten mocht

't Profetisch Woord brengt ons bij Christus

Joden wisten dat ook wel

Maar zijn lijden gaf hen moeite

Dat aanvaardden zij niet snel

En toch: ook profeten wisten

Eveneens van heerlijkheid

Daar was opstanding voor nodig

Intro van het Koninkrijk

De profeten profeteerden

Zaligheid aan ons geschied

Wat ons erfdeel is dat vind je

In ́ t Oud Testament dus niet

Nou ja, wel dankzij het nieuwe

Dat opent verborgenheid

Zoals in de brief van Petrus

Die oproept tot waardigheid

Waardigheid van onze wandel

Daartoe moet ik zijn bereid

Maar ik hoop op de genade

Van Hem, Die Zich heeft gewijd

Aan het Lichaam, Zijn Gemeente

Hij maakt Zich aan ons bekend

En je wordt minder onwetend

Naarmate je Hem beter kent

Wie geroepen heeft, is heilig

Hij, Die ons verlost nu heeft

Zei: wij zouden heilig wezen

Waar Hij ons kennis voor geeft

Wij zijn uit ijdele wandel

Door de Christus nu verlost

Niet door dood, maar door Zijn leven

Priesterlijk offer is wat ́ t kost

Aan het kruis droeg Hij mijn zonden

Straffelijk was daar dus Hij

Maar de straf is nu gedragen

Stromend bloed reinigt nu mij

Hogepriester, de Messias

Is ´t heiligdom ingegaan

´t Onstraffelijk bloed van Christus

Kan dus op het kruis niet slaan

Offeren, dat is niet doodgaan

Bij ́ n collecte sterf je niet

´Zie hier ben ik,´ zei de Heere

Zoals je in Hebreeën ziet

Wij zijn ́ t huis des Hogepriesters

En Hij offert heel het huis

Met ons zonen straks en priesters

Eens voor eeuwig bij Hem thuis

Woensdagochtend 2 augustus 2006

(Melodie: Heer, vergeef)

’t Bloed van Christus is Zijn leven

Dat is ons geopenbaard

’t Was verborgen in ’t verleden

Wie de Waarheid heeft aanvaard

Maakt deel uit van Christus’ Lichaam

De Gemeente, die nu heeft

Deel aan ’t leven van de Meester

En aan ’t erfdeel dat Hij geeft

Wat de Heere heeft ontvangen

Van de Vader zullen wij
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Met Hem delen, wij geloven

Tussen doden uit kwam Hij

Eerstgeboren uit de doden

Verkreeg Hij Gods heerlijkheid

En ons sterfelijke lichaam

Leeft door Hem in deze tijd

In gehoorzaamheid der Waarheid

Worden onze zielen rein

Door het Woord, het bad van water

Zal er voetenwassing zijn

Onze Heer, Hij was de voeten

Van de Zijnen, elke dag

Daar kun je je aan onttrekken

Dan heeft genade geen gezag

Wij zijn kind’ren Gods geworden

Maar wij worden weldra zoon

Als wij straks geheel volwassen

Met Hem delen in het loon

Hem gelijk zullen wij wezen

In die hoop reinigt Hij mij

Dat heeft invloed op ons leven

Wat ons niet past weten wij

Wie gelooft, die wordt gereinigd

Dus Hij doet dat Zelf niet meer

Maar heb jij wat te verbergen

Zul je vluchten, keer op keer

’t Is in strijd met onze roeping

Hoewel niets ons scheiden kan

Van de liefde Gods wij weten

Daar komt straks loonderving van

Laten wij met heel ons lichaam

Christus dienen, wees bereid

Tot dat dienen, met Hem omgaan

Werkt wat uit in zaligheid

Eeuwig leven heb ‘k ontvangen

Wie uit God geboren is

Weet: het gaat niet om mijn rechten

En jaagt naar de erfenis

Wandel waardig aan de roeping

Leef de nieuwe mens vandaag

En negeer vooral de oude

Doe ‘k dat wel? Dat is de vraag

Die mij soms wel moet stellen

Als een steen van Christus’ huis

Hoeveel loon zullen wij vinden

Eenmaal in ons eeuwig thuis

In Hem zijn ook wij geofferd

En geheiligd, aangenaam

Zou het offer van ons wezen

Tot zijn dienst maakt Hij bekwaam

Leef met Hem opstandingsleven

Nu de slachtbank is voorbij

Offeren wij in nieuw leven

Na het kruis, dus net als Hij

Volk van God zijn wij geworden

’t Joodse volk is dat niet meer

Ook al zal het dat weer worden

Onder leiding van de Heer

De Gemeente is geworden

Via ’n omweg Gods volk nu

Om de deugden te vertellen

Roeping is ’t van mij en u

Woensdagavond 2 augustus 2006

(Melodie: O, Heer ik weet)

De erfenis is onvergank´lijk

Die in de hemel wordt bewaard

Met elke geestelijke zegen

Zijn wij gezegend, ́ t wordt verklaard

In Paulus´ brief aan de Efezen

De Heer, Die uitverkoren is

In Hem zijn wij ook uitverkoren

Is ´t bijbelse getuigenis
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Van voor de grondlegging der wereld

Zijn w´in Hem gepredestineerd

´t Heeft van doen met wedergeboorte

Maar wij zijn ook verordineerd

Tot zoonstelling die in de toekomst

Nog in principe op ons wacht

De zonen zijn de erfgenamen

Wordt in de Schrift aan ́ t licht gebracht

In Hem zijn wij erfdeel geworden

Als volk dat zijn bezit nu is

En door de Geest zijn wij verzegeld

Een eeuwige verbintenis

Wij zijn met Christus nu verbonden

En raken ́ t leven niet meer kwijt

Maar er is meer dan dat. Wij delen

Als ́ t goed is in Zijn heerlijkheid

Wij zouden sinds wij kind´ren Gods zijn

Vrijmoedig naad´ren tot de troon

Van de genade en wij brengen

Een offer Hem en krijgen loon

Wij zouden ons als priesters melden

Bij wie de Hogepriester is

Hij bidt voor ons als Geest en Christus

En leidt ons naar de erfenis

Het gaat bij onze bijbelkennis

Niet louter om de theorie

Maar de praktijk van onze wandel

Is juist wat ́ k in de Schriften zie

De Heil´ge Geest, Die wil ons leiden

Naar ́ t heilig doel, de erfenis

Wij leggen bij Hem heel ons leven

Waarin Hij soms een kamer mist

Verlost van ́ t lichaam zul je erven

Bedroef de Heil´ge Geest dus niet

Dat is ́ t advies dat jij glashelder

Bijvoorbeeld in Efeze ziet

´k Bedoel Efeze vier, vers twintig

In doen en laten, gaat ́ t steeds weer

Slechts om de vraag: Is wat ik doe nu

Als ́ k eerlijk ben, wel tot Zijn eer

De Geest, Die kwam in onze harten

Die kregen wij als onderpand

Maar waar wij kamertjes dicht houden

Leg je niet alles in Zijn hand

Je kunt straks overkleed nog worden

Maar ook wel naakt komen te staan

Er zijn in heerlijkheid gradaties

Het komt daarvoor op trouw nu aan

In hoop der heerlijkheid mag ́ k roemen

Hij is het Die nu voor ons leeft

Nadat Hij eerder is gestorven

Is ́ t nu zo dat u erfrecht heeft

Hij is voor ons overgegeven

En reinigt wie geloven nu

Met levend bloed, Zijn bloed ten leven

Hij doet een werk vandaag voor u

Hij wil aan u vandaag wat leren

En geeft ons verantwoord´lijkheid

Daartoe zijn wij wedergeboren

Tot leven door de Geest geleid

Wij zouden naar die Geest ook wand´len

Die Geest van God en Christus is

Hij maakt ons sterf´lijk  lichaam levend

Tot dienst en tot getuigenis

Door activering van de nieuwe

Komt d´ oude mens op non-actief

Het is een kwestie van negeren

En je hart vullen, mensenlief

Richt je maar op de goede dingen

En bovenal dus op Gods Woord

Het is een kwestie toch van kiezen

Heb ik vanavond weer gehoord
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Donderdagochtend 3 augustus 2006

(Gelezen tekst)

Wie door Gods Geest geleid worden

Zijn naar zoonstelling op reis

Leren buiten wet te leven

In de vrijheid; het is wijs

Gas te geven, want getreuzel

Komt hier niet zo goed van pas

Verantwoordelijkheid dragen

Je bent niet meer wat je was

Nee, je kunt je niet verschuilen

Achter ́ t smoesje: ik deug niet

Voor een dienst die op mijn weg komt

En waar jij geen heil in ziet

In de Waarheid, heel de Waarheid

Leidt de Geest, je bent Gods kind

Maar daarmee ook erfgenaam door

Eendracht die aan Christus bindt

Hij zou de Eerstgeboor´ne wezen

Die met heerlijkheid gekroond

Delen zal Zijn eer met zonen

´t Lichaam, dat straks wordt getoond

´t Gaat niet om behouden zondaars

Maar om zoonschap, dat is meer

Kijk, dat moet ik dan wel willen

´t Is te verlangen van de Heer

Behouden ben je. Hoe nu verder?

Want de wereld ben je kwijt

Hij wil onze handen vullen

Op die weg naar heerlijkheid

Vrijheid lijkt wel mooi te wezen

Maar is niets zonder ideaal

Je kunt zonder wet slechts leven

Als er hoop is op zegepraal

´t Is de moeite waard te leven

Uit geloof uit wat Hij geeft

Waar je aanleg of je zwakte

Echt niets mee te maken heeft

´t Gaat er nu om los te laten

Juist in zwakte geeft Hij kracht

Niet veel over jezelf te praten

Je wordt van ́ t doel dan afgebracht

Wij zijn kind´ren, erfgenamen

En naarmate je nu lijdt

Zul je straks verheerlijkt worden

Met het loon dat is bereid

Wie de schapen leidt, zal voorgaan

Leiderschap met korte ei

Van ons vraagt Hij overgave

Lijdzaamheid van u en mij

Dat mensen geen vreugde kennen

Is gebrek aan lijdzaamheid

Onze Heer had ́ n doel voor ogen

Toen Hij leed: Zijn heerlijkheid

Laat ons afleggen, negeren

Wat door God dood wordt geacht

Met passie de loopbaan lopen

Naar het wenkend wit dat wacht

Christus ging de hele loopbaan

Tot het einde, is gekroond

Als de Eersteling van velen

Is als Voorbeeld ons getoond

Hij geeft niet alleen de voeding

Onderweg, die nodig is

Maar wil met hen die geloven

Delen in Zijn erfenis

´t Leven moet je  op orde brengen

Vanzelf verdwijnt besmetting niet

Verantwoordelijkheid te nemen

Is wat Hij graag in ons ziet

´k Leer geen overwinningsleven

Ben in vrijheid toch niet vrij

Als ́ k niet bereid ben op te ruimen

Is Zijn les vandaag voor mij
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De schepping wacht op openbaring

Van de zonen Gods, Zijn rijk

Op de aarde, Zijn Gemeente

Geeft straks van de glorie blijk

Die zij deelt met Christus Jezus

´t Lichaam samen met het Hoofd

Er zal een heerleger wezen

Dat is wat Hij heeft beloofd

Donderdagavond 3 augustus 2006

(Melodie: Er is zoveel veranderd)

Wij lazen in Romeinen acht

Dat wij zijn erfgenamen

Wij zijn nu eerstgeborenen

Sinds wij tot Christus kwamen

En wachten op de aanstelling

Tot zonen, dan zijn wij

Verlost van ´t aardse lichaam

Iets claimen nu is er niet bij

Zoals de hele schepping

Moeten ook wij nu noch zuchten

Wij zijn in hope zalig

En toch wil men vaak nog vluchten

In theorieën zoals dat

Nu al ́ t koninkrijk hier is

Maar wij  worden nu voorbereid

Op wat komt, de erfenis

Refrein:

Geloof en hoop en liefde

Het zijn er nu nog drie

Geloven wordt aanschouwen

Als ik de Heiland zie

De hoop die in ons is, wordt dan vervuld

En het erfdeel dat wij delen ook onthuld

De hoop die wordt gezien,

Kan dus geen echte hoop toch wezen

Wij hopen op wat wij niet zien

Ons is toekomst toegewezen

De wandel die zou waardig

In het uitzien daarnaar

Een loopbaan is te lopen

Dag aan dag en jaar na jaar

De Heere lief te hebben

Is dat wij Hen dienen zouden

´t Is Agapè, de liefde waarmee

God van ons blijft houden

Een wijze ook van leven

Dienen wie je niet aardig vindt

´Hebt gij elkander lief´

Dat zegt de Heer tot ieder kind

(Refrein)

De basis voor een huwelijk

Kan niet liggen in hormonen

Door dienstbaarheid blijkt dat

Men op de duur ook phylio kan tonen

En zo zou  het ook zijn met

De relatie met de Heer

Die begint ook met beschikbaarheid

En de passie wordt steeds meer

De Geest komt ons te hulp

Dier wij als onderpand ontvingen

Wij zijn royaal gezegend

Met geest´lijke zegeningen

De Geest die bidt voor ons

En hij weet wat u nodig heeft

Opdat u groeit naar kindschap

Naar zoonschap dat Hij straks geeft

(Refrein)

Ik draag de verantwoord´lijkheid

Toch voor mijn eigen leven

Die kun je - of je wilt of niet –

Ook niet uit handen geven

Het is alleen  genade

Dat de Heer de loopbaan geeft
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En ́ t is zo dat wie niet loopt

Dus ook geen loon nodig heeft

De Heer zou voor ons zorgen

Wie zou tegen ons nog wezen?

Hij geeft ons wat toe doen,

Dat kun je in Romeinen lezen

God gaf ons alles voor ́ n

Godzalig leven tot Zijn eer

Hij is het Die rechtvaardigt

En niets scheidt ons van de Heer

(Refrein)

Van wie Hem willen dienen

Zal de Heer het oor doorboren

Het wordt geopenbaard

Opdat wij Zijn Woord kunnen horen

De weg naar de verhoging

Loopt door de vernedering

Zo ging het ook met Hem

Die aan het kruishout eenmaal hing

Wij zouden met elkaar in ’t Lichaam

Dienstbaar zijn verbonden

Wij zouden ’t werk ook doen

Hier onderweg door ons gevonden

Ons lichaam is gereedschap

Oftewel een aarden vat

Als wij ’t beschikbaar stellen

Dan behaagt de Heere dat

(Refrein)

Vrijdagochtend  4 augustus 2006

(Gelezen tekst. Melodie: O, Heer, ik weet)

God heeft aan ons liefde bevestigd

En in die liefde ligt Zijn macht

Ook de natuur getuigt van vrucht die

De Geest van Hem heeft  voortgebracht

Die vrucht brengt blijdschap in ons leven

Vrede en ook lankmoedigheid

Goedheid, geloof, maakt goedertieren

Zachtmoedig, leidt tot matigheid

Geen vacuüm tussen de genade

En wet zou er voor ons bestaan

Wij die van Christus zijn, wij hebben

Het vlees gekruist; het gaat niet aan

Dat wij de wet met werken dienen

Waaronder vrijheid niet bestaat

Je leert die vrijheid pas echt kennen

Als je de Heere dienen gaat

Door wandel door de Geest volbrengen

Wij niet meet wat het vlees begeert

Wie zegt: wij kunnen, mogen alles

Gebruikt de vrijheid heel verkeerd

De vrijheid kregen wij tot zoonschap

De Geest brengt door ons vruchten voort

Zoals wij zijn, mogen wij komen

Dat zegt het nodigende Woord

Maar toch, wij zouden niet zo blijven

Als wij in ́ t vlees ooit zijn geweest

Wij blijven wel onszelf, maar daarin

Word je veranderd door de Geest

De Heer zal geen genoegen nemen

Met, zeg maar, onveranderlijkheid

Veranderen is wat de Heer doet

De Geest, Die leidt naar heerlijkheid

Wie zegt: ik ben niet te verand´ren

In hem gebeurt dat dan ook niet

´t Verderfelijke wordt verslonden

Van wie zichzelf de Heer aanbiedt

Want Hij wil uit je leven snijden

Wat in de weg zou kunnen staan

Om Hem te dienen in de wandel

Op heel de loopbaan die wij gaan

De Geest geeft vrucht, de wet doet werken

Vrucht wordt in ons dus voortgebracht
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Je kunt de groei niet zelf bewerken

Want die ontstaat door Geesteskracht

De band tussen Schepper en schepping

Die wordt verbroken en dat beeld

Zet zich ook voort tussen de mensen

In ́ t huwelijk raakt men verdeeld

Just as you are kom je in de hemel

Al is ́ t zo de bedoeling niet

Je bent behouden door geloven

Ondanks de stal die je achterliet

Maar binnengaan is nog niet erven

Wie bij de werken blijft van ́ t vlees

Een vleselijke levenswandel

Leidt niet tot loon, is wat ik lees

Tot adeldom zijn wij geroepen

Wij weten: adeldom verplicht

Je blijft beter tussen de lijnen

Als je op de toekomst bent gericht

God wil je naar het zoonschap leiden

Toont wat genade wel vermag

In jou; je kunt naar kronen leven

Door Hem te dienen, dag na dag

Waarom zou jij geen schade lijden

In deze wereld, ’t hoort erbij

Wees jij maar blij als je ongelijk krijgt

’t Wordt recht gezet te Zijner tijd

Ik ben vandaag opnieuw gewaarschuwd

Voor schade aan de erfenis

Vasthouden aan vlees en gevoelen

Is iets waarvoor geen excuus is

Wie maar een deel van Gods werk aanneemt

Die krijgt vroeg of laat wel spijt:

‘Genadekracht niet toegelaten’

Weet iedereen te zijner tijd

Gij zij geheiligd, zegt de Heere

Tot wegnemen is Hij in staat

Van dingen die Hem in de weg staan

Opdat jij wat klaar ligt erven gaat

Wie liefheeft, heeft niets te verbergen

Daar die bij overgave hoort

Het gaat om liefde tot de broeders

En tot de Heere en het Woord

Hebt een afkeer van het boze

En hang toch trouw het goede aan

Betoond elkaar de broederliefde

Het bloed kruipt waar het niet kan gaan

Wij leven uit de hand des Heeren

Die Heer van Wie ik hulp verwacht

Dat heel mijn leven zij een bede

Tot Wie handen vult met kracht

Die Hij geeft om Hem te dienen

In zwakheid, ja, maar ook in trouw

In eensgezindheid met elkander

Dat is roeping voor mij en jou

Vrijdagavond 4 augustus 2006

(Niet gelezen of gezongen)

‘t Koninkrijk, dat kun je ingaan

En toch missen erfenis

Iemand kan een fiets wel maken

Die geen fietsenmaker is

Zo is het ook met hoereren

Gierigheid, roof en zo meer

’t Gaat er om: wie is een rover

Niet wie het eens deed een keer

Wandel in ’t licht heeft gevolgen

Wie dat niet doet, erft ook niet

Wie zonde blijft praktiseren

Heeft geen loon in het verschiet

Wat je in je leven weggooit

Win je niet terug ook meer

Maar ik zou mijn lichaam stellen

Ter beschikking aan de Heer

Door een leefwijze die echt niet

Past bij iemand die gelooft
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Zorg je dat je, zegt de Bijbel,

Van het heilige iets rooft

Voeten heeft de Heer gewassen

En de Zijnen reinigt Hij

Heden als de Hogepriester

Voor Zijn dienst bekwaamt Hij mij

Onze Heer,  Hij reinigt voeten

Je kunt wel aan tafel gaan

Maar ook voetwassing is nodig

Het is wijs die toe te staan

Hij wil ons heel graag bevrijden

Maar wil jij dat? is de vraag

Zonde zou ons niet beheersen

Opdat we Hem dienen vandaag

Liefde tot God is Hem dienen

In een leven Hem gewijd

God had ons mensen verloren

Dus begon Hij indertijd

’t Werk dat Hij nu wil voleinden

Met een veel sterkere kracht

In ons dan die van de zonde

Zijn plan wordt door Hem volbracht

Wij zouden de Heere dienen

Van de zonde vrijgemaakt

Dat wil zeggen dat die zonde

Heerschappij over ons staakt

Van elkaar zijn niet te scheiden

Hoop en liefde en geloof

Door de wet voor wet gestorven

Voor die wet en wereld doof

Wat ik in dit vlees mag leven

Zou ik leven door Zijn trouw

Dat zei Paulus en de vraag is:

Is dát ’t leven ook van jou?

Opdat jij voor God zou leven

Zolang jij in ’t vlees nog leeft

Kreeg je vrijheid van genade

Die Hij overvloedig geeft

Allen zijn met Hem gestorven

En door Christus leven wij

D’  oude mens kan Hij klein krijgen

Maar de vraag is: wat wil jij?

Laat je Hem in alle kamers

Van je hart wel waarlijk toe?

Niet uit werken wordt ik zalig

Maar tót werk dat ik zelf niet doe

Wij worden wedergeboren

Zonder werken, zegt het Woord

Maar eenmaal behouden, is er

Werk dat bij de wandel hoort

Werken die God voorbereid heeft

Prijs de Heer, in deze tijd

Kun je al iets doen in Hope

Voor straks in de eeuwigheid

In Christus zijn wij geschapen

Als Gods kind’ren, maar je bent

Ook geroepen zoon; wordt waarlijk

In jouw wandel dat herkent

Zoeken wij de hoge dingen

Van des Heeren koninkrijk

Wat er nodig is, dat geeft Hij

Geef jij van adeldom blijk?

Niet de dingen van de aarde

Maar al wat daarboven is

Zouden wij altijd bedenken

Dáár ligt onze erfenis

Met Christus in God verborgen

Is ons leven, naar Zijn aard

Eens wordt dat verborgen leven

Ook met Hem geopenbaard

Dood de leden op de aarde

Neem gewoon er afstand van

Dood is scheiding, distantiëren

Als je ’t niet kunt, zeg dat dan

Aan de Heer. Maar wil je werk’lijk
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Dat is de primaire vraag

Want het gaat je wel wat kosten

Als je wilt, helpt Hij je graag

Niet te blijven wat wij waren

Is de hoge roeping nu

Van wie Christus leerden kennen

Van ieder individu

In het heilig volk des Heeren

Hij verandert naar Zijn beeld

Tot het zoonschap, waarin jij ook

Erfenis met Christus deelt

Wij zouden elkaar verdragen

Maar dat wil niet zeggen dat

Ook elkaars leefwijze prijzen

Soms ontbreekt er duid’lijk wat

Aan de liefde voor Gods Woord en

Dan rijst ongewild de vraag

Leeft die broeder of die zuster

’t Nieuwe leven wel echt graag

Liefde toont zich in gemeenschap

Zij is de volmaakte band

Tussen kind’ren Gods, zij reiken

Aan elkaar het hart en hand

Bij de troon van Zijn genade

Daar ontmoeten wij elkaar

De gemeenschap praktiseren

Dat gebeurt nergens dan daar

Wij zouden eendrachtig zoeken

Naar niet onze, maar Zijn eer

Christus Woord zou in ons wonen

Rijkelijk en meer en meer

Priesterlijk zij onze wandel

Als die van een trouwe knecht

In geloof en hoop en liefde

Ongeveinsd, dienstbaar, oprecht

Slotlied conferentie Wuppertal 2006
Ons geloof, onze hoop is gevestigd op Hem

Die gesproken heeft door ´t eeuwig Woord

Van die liefde van God, die de wereld niet kent

Hebben wij deze week weer gehoord

Ons geloof is vertrouwen op wat Vader zei

Over wat in de toekomst nog komt en Hij

Leidt Zijn kinderen graag naar het zoonschap bij Hem

Hogepriester van jou en van mij

Het geloof en de hoop en de liefde zij zijn

´t Ware kenmerk van hem die gelooft

Tot ons spreekt God vandaag nog alleen door de Zoon

Die van Adam af steeds was beloofd

Hij stond op uit de doden, daarmee werd vervuld

Wat profeten voorzegden, maar nog verhuld

Heel het Nieuw Testament geeft op ́ t Oude het licht

´t Is voor wie ́ t Woord aanvaardt nu onthuld
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Wij zien uit naar de dag, dat wij Hem zullen zien

Die gelovig ons voor is gegaan

Hij Die is opgestaan en ons loon heeft bereid

Weet je zeker: Ik krijg deel daaraan?

O, hoe lang nog, Messias, Verlosser wanneer

Ontmoeten wij U als de Koning en Heer

Er zijn twee dagen om, ik zie zo naar U uit

´k Vraag eerbiedig: hoe lang nog, o, Heer?

Dat ik ́ t oude negeer, dienstbaar ben aan de Heer

´t Nieuwe leven ook leef, elke dag

Zodat ́ k naar zoonschap groei op de weg naar ons thuis

En ik waardig de roeping zijn mag

Laten wij dat begeren, hier in lijdzaamheid

Nu wij zijn voorbestemd voor Zijn heerlijkheid

Als de hoop is vervuld en geloven wordt zien

Blijft de liefde Gods die ́ k niet verdien

O, hoe lang nog, Messias, Verlosser wanneer

Ontmoeten wij U als de Koning en Heer

Er zijn twee dagen om, ik zie zo naar U uit

´k Vraag eerbiedig: hoe lang nog, o, Heer?

Teksten: Johan Th. Bos, vrij naar Ab Klein Haneveld.  Uitgave: NBC © 2006 NBC / Gospel

Productions. Alles in deze uitgave mag worden overgenomen, mits met bronvermelding.

Reis naar Israël en Jordanië

De ontdekking van de juiste locatie van Sodom en Gomorra en de aanhou-

dende vraag naar een groepsreis naar Israël en Jordanië, hebben ons doen

besluiten om op deze verzoeken in te gaan. Op grond van de gebleken belang-

stelling bieden wij een 12-daagse reis aan van 19 t/m 30 mrt 2007.

Deelnameprijs bedraagt  € 1445,00 pp. op basis van half pension.

Dat is exclusief luchthavenbelasting van ca. € 140, uitreisbelasting van ca.

€ 12,50, de safari op 23 maart door de woestijn van Judea en entreegeld voor

het "zwemmen" in de Dode Zee. Maar inclusief de toer per jeep door het ge-

bied van Sodom en het driedaagse bezoek aan Petra.

Nadere informatie en opgaven bij broeder

Klaas Boersma, Pater Schuurmanstraat 6, 8701 CX Bolsward. 0515-573468
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Ge - loof, en hoop en lief - de; nu zijn er nog drie.

Refrein:

0062 NBC Geloof, hoop en liefde

Tekst: Johan Th. Bos, 2006

Conferentielied 2006

F Bb F

Muziek: Ab Klein Haneveld

Daar mag ik uit le - ven tot - dat ik Hem zie.
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Agenda van Ab Klein Haneveld

ALKMAAR donderdag  5/19 okt,

2/16/30 nov, 14 dec, 19:45 uur;

"Delta", Oude Kanaaldijk 2,

Bijbelse Bedelingen

BEVERWIJK zondag  1 okt, 26 nov,

10:00 uur; B.H.K.-gebouw,

Groenelaan 74

BOLSWARD zondag 8 okt,

5 nov, 3 dec, 10:00 uur;

Brief aan de Romeinen

Ontmoetingscentrum Petra,

Burg. Praamsmalaan 18A

26 nov, 14:00 uur, Doopdienst

BOLSWARD  zaterdag 14 okt, 9 dec,

10:00 uur;

Ontmoetingscentrum Petra,

Burg. Praamsmalaan 18A

Nederlands Bijbelstudie College

onderwerp 14 oktober:

"Alverzoening"

DRACHTEN donderdag  12/26 okt,

9/23 nov, 7 dec, 20:00 uur; Rode

Kruis gebouw, De Geeuw 31

"Opdat vervuld worde..."

DRACHTEN zondag 12 nov,

10:00 uur, Rode Kruis gebouw,

De Geeuw 31

EINDHOVEN woensdag 4/18 okt,

1/15/29 nov, 13 dec, 20:00 uur;

Emmaüskerk, Barrierweg.

EMMEN maandag 9/23 okt,

6/20 nov, 4 dec, 19:30 uur;

Ichthuskerk, Walstraat 21

Het boek Handelingen

't HARDE zaterdag 11 nov, 20 jan,

3 mrt, 12 mei, 10:00 uur;

't Poshuis, Munnikenweg 58

Nederlands Bijbelstudie  Contactdag

onderwerpen nog niet bekend

LEERDAM zondag 22 okt, 19 nov,

17 dec, 10:00 uur;

Patrimonium, Jeekelstr. 40a,

Brief aan de Romeinen

LINSCHOTEN maandag 2/16/30

okt, 13/27 nov, 11 dec, 20:00 uur;

"De Vaart",

J. Barneveldstraat 24,

Het boek Handelingen

OLDEBROEK dinsdag 3/17/31 okt,

14/28 nov, 12 dec, 20:00 uur;

Stationsweg 43

De brief aan de Filippenzen

OLDEBROEK zondag 8/22 okt,

5/19 nov, 3/17 dec, 17:30 uur;

L.H.N.O. gebouw,

Van Sytzamalaan 3

TWIJZELERHEIDE woensdag

11/18 okt, 8 nov, 20:00 uur,

Wyldpaed-West 16;

De dood en het dodenrijk

URK dinsdag 10/24 okt, 7/21 nov,

5 dec, 20:00 uur; Eurozalm,

Burg. Schipperkade 10.

Het huis Gods

URK zondag 15 okt, 10 dec,

10:00 uur; Rode Kruisgebouw,

Wijk8-2
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Uit de statuten: "De Stichting Ne-

derlands Bijbelstudie Centrum

stelt zich ten doel de kennis van de

inhoud van de Bijbel, die zij be-

schouwt als Gods Woord, te ver-

spreiden. De stichting tracht haar

doel te verwezenlijken door getui-

genis in woord en geschrift."

In de praktijk wordt dit o.a. gedaan

door het houden van bijbelstudie-

avonden, tentcampagnes, contact-

dagen, collegedagen en conferenties,

studiereizen; de uitgave van de le-

zingen op audio-cd's en cassettes; de

uitgave van brochures en deze cir-

culaire. Financieel is het Nederlands

Bijbelstudie Centrum afhankelijk

van vrijwillige bijdragen.

Correspondentieadres

Benny Goodmanstraat 40

1311 RA Almere

telefoon (036) 53 62 976

telefax (036) 54 68 644

Internet

www.bijbelstudie.nl

info@bijbelstudie.nl

Giften

Postbank 55 67 669

Rabobank 30 87 47 046

ten name van

Nederlands Bijbelstudie Centrum

Bolsward

Giften voor de tentevangelisatie

Rabobank 10 35 81 006

ten name van

NBC Evangelisatie, Bolsward

Geliefde lezer,

Als u deze woorden leest is alweer een

einde gekomen aan onze tweede tent-

tournee. In een oppervlakkige kul-

tuur, die wordt beheerst door  groei-

en kijkcijfers, populariteitspolls en

bezoekersaantallen, wordt onvermij-

delijk de vraag gesteld of wij veel

mensen bereiken met het Evangelie.

Even onvermijdelijk is het antwoord:

Wij bereiken er minder dan wij wil-

len, maar wèl met het Evangelie!

Graag zouden wij een volle tent zien,

maar niet ten koste van de boodschap.

Liever meten wij ons aan Paulus als

hij schrijft: "Want wij dragen niet,

gelijk velen, het Woord Gods te koop,

maar als uit oprechtheid, maar als

uit God, in de tegenwoordigheid

Gods, spreken wij het in Christus."
2Kor.2:17  Slechts dàt Woord is kracht

Gods tot zaligheid. Daarvan sprak de

Heer: "Alzo zal Mijn woord, dat uit

Mijn mond uitgaat..... niet ledig tot

Mij wederkeren; maar het zal doen,

hetgeen Mij behaagt, en het zal voor-

spoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik

het zende." Isa 55:11

Dat is wat wij dagelijks mogen erva-

ren. Krachtens dit "levende Woord"

worden nutteloze zondaren veran-

derd in nieuwe schepselen met maar

één verlangen: dat Christus Jezus in

hen wordt verheerlijkt. Is dat ook úw

levensdoel?

Ab Klein Haneveld


