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28e jaargang – nr. 1
Januari
Februari
Maart
2017

Nieuw – Apostolische Kerk
gemeenschap Lelystad

Agenda
22-01 dienst met Opziener R. Vis
workshop: “zingen met kinderen” in Lelystad
16 -02 avond voor ouders van jeugd en bijna jeugd (vanaf 10 jr)
05-03 dienst voor ontslapenen
12-03 uitwisseling priesterlijke dienaren (met Brabant & Limburg)
02-04 landelijke confirmantendag
07-05 districtsdienst voor A'dam met dap. Storck
04-06 uitzending pinksterdienst vanuit Wenen
09-06 landelijke bijeenkomst voorgangers in Nieuwegein (vr. - 19 u)
11-06 (half)landelijke jeugddag(en)
10-09 uitzending (?) dienst dap voor zijn werkgebied
09-10 voorgangersvergadering A'dam met apostel en opziener
15-10 Apostel in Lelystad
22-10 Europese ambtsbroederdienst vanuit Neurenberg
p.m.
Jeugddiensten
(29-1 / 19-3 / 28-5 / 12-11 - evt. aan te passen)
Wijsheid:
Heb God lief boven alles en uw naaste als u zelf.
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Verjaardagen

Bijbelwoorden
Wo 11-01-2017
Zo 15-01-2017
Wo 18-01-2017
Zo 22-01-2017
Wo 25-01-2017
Zo 29-01-2017
Wo 01-02-2017
Zo 05-2-2017
Wo 08-02-2017
Zo 12-02-2017
Wo 15-02-2017
Zo 19-02-2017
Wo 22-02-2017
Zo 26-02-2017

8 januari
24 januari
25 januari
1 februari
9 februari
12 februari
13 februari

Exodus 34: 18
Openbaringen 1:17
Matteus 13:44-46
Matteus 11:29
1 Petrus 1:13
Matteus 17:5
1 Kronieken 29:8-9
Johannes 12:26
Matteus 9:35-36
1 Korinten 16:9
Genesis 32:29
Johannes 6:53-54
Psalm 5:3
Psalm 118:17-18

11 maart
14 maart
24 maart
25 maart

br. Christiaan Baving
zr. L. Orsel
br. H. Breggeman
zr. E. Zoutendijk
zr. Priscilla Owusu
zr. Grietje van der Wal
zr. M. Baving
br. P. Lups
br. B. Malagride
zr. Hanna Slechtenhorst
zr. J. Baving
apostel P. Klene

NAK-Journaal
Op zondag 8 januari had onze Jeugd een Nieuwjaars
jeugddienst
Het Bijbelwoord in deze dienst sluit zo mooi aan op ons
Motto van dit jaar. Het Bijbelwoord staat in Jesaja 60:1
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de
luister van de HEER.
Met andere woorden: Waar Jezus komt gaat het licht aan.
Wat Hij je zegt geeft je een andere kijk op het leven.
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Vervolg voorwoord Voorganger

Voorwoord

Wil U de opening van het nieuwe jaar van onze
Stamapostel zien, Link naar videofragment op NAC
Today: http://nac.today/de/158033/431634

Hartelijk geliefde Broeders, Zusters en Jeugd
We zijn de feestdagen weer gepasseerd, het nieuwe jaar
hebben we ingeluid
Onze stamapostel heeft ons een mooi woord
meegegeven met als Motto zoals Hij dat vorig jaar ook
heeft gedaan.

Als we dit alles overdenken en kijken bij onszelf en in
onze nabijheid, dan kunnen we vaststellen dat we nog
veel te doen hebben.
Het is onze opdracht, Zijn schepping met wijsheid en
goedheid te behandelen.
Laten we Hem danken voor al Zijn gaven, door Zijn wil te
doen, ook al maakt het ons leven wat moeilijker.
Laten we Zijn heerlijkheid verkondigen, door ons als Gods
kinderen te gedragen.
Persoonlijk maar ook in gemeenschapszin is dit een mooi
streven, en als we ons hierin geven en beoefenen, dan zal
zijn zegen groot zijn!
Dan zal groei op diverse terreinen zichtbaar worden –
ook in uw gemeenschap!

Motto 2017 Onze God en Vader komt de eer toe!
Met dit motto opent stamapostel J.-L. Schneider het
nieuwe jaar 2017: Onze God en Vader komt de eer toe!
Als basis voor de Nieuwjaarsdienst lag het Bijbelwoord
uit Filippenzen 4: 20 ten grondslag: "Aan onze God en
Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen."
Zo ook tijdens de kerkdienst die districtsapostel R. Storck
op 1 januari 2017 in de kerkgemeente Arnhem hield en
werd uitgezonden naar de gemeenten in Nederland,
Vlaanderen en Malta.

In liefde verbonden, uw
Peter Koerts Meijer.

Het drie-punten-programma voor dit jaar 2017 luidt:
1 Laten we de heerlijkheid Gods erkennen in Zijn werken
2 Laten we Hem danken voor Zijn weldaden
3 Laten we Zijn heerlijkheid verkondigen, door ons als
Gods kinderen te gedragen
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En u kunt het vast aanvullen met andere voorbeelden. En dan
is daar dat woord uit Jesaja 60: sta op en schitter! Sta op en
schitter! En als Nederlander is je eerste reactie: Nou zeg: sta
op en schitter! Mag het ook een onsje minder zijn? Dat zullen
de mensen die deze woorden voor het eerst hoorden ook
hebben gedacht. Zij waren net terug uit ballingschap.
Jeruzalem lag nog in puin. De muren waren nog niet
opgebouwd. En er stond ook nog geen nieuwe tempel. En de
mensen leken ook niet erg veranderd. Hun harten waren nog
net zo hard als vroeger. Het valt allemaal behoorlijk tegen. Zo
schitterend is het allemaal niet. En toch klinkt juist dan en juist
daar dit woord van God. Sta op en schitter, je licht is gekomen.
Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de
aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer….
De duisternis wordt niet ontkend. Het leven valt zeker niet
altijd mee. Het is inderdaad vaak een rommel, een bende, een
puinhoop. En van Gods nieuwe wereld zie je soms zo weinig.
En ook in je eigen hart, in je eigen leven kan het soms best
donker zijn, en somber. En kan er over je leven iets van een
sluier liggen. Maar er is in die duisternis ook een lichtpunt. Het
lichtpunt van Gods aanwezigheid. Dat in Christus Jezus
helderder is gaan stralen dan ooit tevoren. En nu is de oproep
om op te staan en in dat licht te staan. Om dat licht op te
vangen en te weerkaatsen. Sta op en schitter. Dat is de actieve
vorm. Je kunt het ook passief vertalen: Sta op en wordt
verlicht. In een donkere tijd en een duistere wereld zoekt God
mensen die op staan en in dat licht van Christus gaan staan
om dat licht op te vangen. In dat licht te leven en dat licht ook
uit te stralen. Jezus sluit bij deze oproep aan als hij in de
Bergrede zegt: Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die
boven op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Zo moet
jullie licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede
daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Hier komt het Motto van 2017 in terug
Wat je op Schiphol wel niet kan meemaken!

Wat je op Schiphol kan meemaken
Ik was pas op Schiphol om iemand op te halen. En in
afwachting van mijn gast liep ik een boekhandel in. Ik kwam
er een heel aardig boekje tegen met tips over het omgaan
met Nederlanders.
Het boekje is bedoeld voor buitenlandse gasten en wil hen
helpen om te leren begrijpen hoe Nederlanders in elkaar
zitten. Hoe wij denken en communiceren.
En als je dit boekje als Nederlander leest. Dan kijk je in als
het ware even in de spiegel. Ik vond dat wel een grappige
ervaring. Het boekje met tips had als titel: Doe maar
gewoon. De Engelse versie heet: act normal!
In dat boekje kwam ik allerlei voorbeelden tegen van de
manier waarop we in Nederland het graag klein maken,
klein houden. We houden van normaal, van gewoon en
willen niet teveel opvallen.
Ik las bijvoorbeeld deze tip: als je in Nederland iemand een
cadeautje geeft.
Schrik dan niet als hij of zij zegt: dat had je nu niet moeten
doen. Dat is namelijk hoe een Nederlander zijn
dankbaarheid toont. Of een eindje verder in het boekje: de
Nederlander is meestal niet erg uitbundig. Als hij zeer
tevreden is zegt hij: ik ben niet ontevreden.
Een uitstekende film noemt hij ‘niet slecht’. Als hij uw idee
briljant vindt zal hij zeggen ‘Daar zit best wat in’. Vraag je
een Nederlander hoe het met hem gaat, dan zal hij negen
van de tien keer zeggen: Ik mag niet klagen. En nog een
laatste voorbeeld: als een Nederlandse vrouw een
compliment krijgt van een andere vrouw over haar mooie
nieuwe jurk heb je alle kans dat ze zal zeggen dat het echt
een koopje was. Misschien noemt ze zelfs de prijs. En
daarmee probeert ze het vooral klein te houden en gewoon
te blijven. U herkent het patroon wellicht.
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Wij-wij
Job (12 jaar) kent de woorden kut-Marokaan,
kankerlul en aandachtshoer niet. Een hoofddoek zet
geen kwaad bloed bij hem. Die zal hij leuk vinden,
omdat je er aan kan trekken. Kroeshaar kriebelt
tegen zijn hand en glad haar wil hij aaien. Job raakt
mensen graag aan.
Racisme is hem vreemd, vooroordelen kent hij niet.
Gaat thuis de bel, dan roept hij ‘mama opendoen’.
Job is nieuwsgierig en verwelkomt iedereen. Niks
wij-zij. Gezellig wij-wij. Hij vindt mensen leuk en lief,
tot het tegendeel wordt bewezen.
Job zal je nooit op je verleden pakken, hooguit pakt
hij je hand. Job snapt niet wat een homo is, laat
staan wat hetero betekent. Hij maakt evenmin
onderscheid tussen dik, dun, arm, Tokkie of elite.
Job kijkt op niemand neer – vanuit zijn rolstoel kijkt
hij altijd omhoog. Aan zijn hemel staat de zon of het
regent.
Job zegt sorry als hij je pijn heeft gedaan. Dankjewel
als je hem helpt. En toont belangstelling door te
vragen: ‘hoe is het met jou?’.
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Kijkt hij voetbal op televisie, dan juicht hij bij
ieder doelpunt, ongeacht de clubkleuren. Job
is kampioen in het delen van blijdschap. Het
veld op stormen zou hij niet kunnen – vanwege
de rolstoel. Spelers van de tegenpartij slaan al
helemaal niet; hij heeft een lage sperspanning.
Het is dat krakkemikkige lijf waardoor hij bijna
niks kan.
Job moet altijd wachten. Op eten, op
gezelschap, op de taxi, op een nieuwe rolstoel,
op iemand die zijn luier verschoont. Toch voelt
hij zich nooit tekortgedaan. Zal nimmer klagen.
Wijst niet verongelijkt naar mensen die het
beter hebben en is onbekend met de
begrippen jaloezie, misgunnen en
kwaadspreken. Liever zingt hij een liedje. Job
geeft niet anderen de schuld en wenst
niemand dood op sociale media. En dan
noemen we hem verstandelijk beperkt.
Annemarie Haverkamp
Laat de kinderen tot mij komen
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Diensten
Nieuw Apostolische Kerk
Bronsweg 22
Zondag
10.00 uur
8222 RB Lelystad
Woensdag 20.00 uur

Colofon
De Wijzer
Bestemd voor de leden van de Nieuw-Apostolische Kerk,
Lelystad. Verschijnt eenmaal in de drie maanden.
Verantwoordelijk:
P. Koerts Meijer
Archipel 42-05
8224 HT Lelystad
Tel. 0320-213277

Redactie en uitgave:
E.E. Veenhuyzen
Redactie adres:
Teylingen 9
8226 TM Lelystad
Email: Veenhuyzen@gmail.com

Internet-site:
www.nak-lelystad.com
Volg ons op 

De Wijzer, 28e jaargang, nr.1

10

