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28e jaargang – nr. 4
Oktober
November
December
2017

Nieuw – Apostolische Kerk
gemeenschap Lelystad

Agenda
31-10
02-11
05-11
12-11
10-12
13-12
17-12
23-12

Seminar voor dienaren in Hoorn
Seminar voor dienaren in Amsterdam
Dienst voor ontslapenen
Districtskinderdienst in Zaandam
25jarig huwelijkszegen Fam. Baving
Adventszang district A’dam info volgd
Uitzending Stamaposteldienst vanuit Leeuwarden
Kerstviering gemeenschap Lelystad “middag/avond”
- verzorgd door de jeugd van Lelystad
24-12 geen dienst - 's avonds kerstviering in Hoorn 20.00u
25-12 Kerstdienst 10.00u
31-12 oudejaarsdienst 10.00u
01-01 geen dienst !!
Wijsheid:
Als ieder mens een ander mens gelukkig zou maken, dan is de hele
wereld gelukkig
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Vervolg voorwoord Voorganger

Voorwoord
Hartelijk geliefde broeders, zusters, jeugd en kinderen,
We zijn het laatste kwartaal van het jaar 2017 ingegaan.
Een jaar met mooi hoogte punten van “doopdienst, verzegeling en
Ambtinzetting, waarbij we in dit kwartaal nog enkele hoogtepunten
zullen beleven met huwelijkzegen en de adventtijd !
Maar we moeten ook vaststellen dat we dieptepunten hebben
ervaren in verlies van een dierbare of enkele die we niet meer in
onze gemeentes treffen door welke omstandigheden dan ook.
Dus groei en verlies hebben we in onze gemeente moeten ervaren
Desalniettemin kunnen we vaststellen dat we de genade en
nabijheid van onze Hemelse Vader hebben mogen ervaren in de
gemeente en zeker ook persoonlijk
Deze ontmoetingen kregen we doordat we hem telkens weer van
ganser harte hebben opgezocht
Wat betekent het eigenlijk van ganser harte de heer opzoeken
Lees de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs , zoals het in de eerste
verzen van het 19e hoofdstuk in het evangelie van Lucas staat:
Zacheüs, een hoofdtollenaar, wilde de Heer Jezus zien, om te
weten te komen wat voor iemand het was (Lucas 19:2-3). We
kunnen aannemen, dat Zacheüs vanuit een bepaalde
nieuwsgierigheid handelde. Uiteindelijk werd zijn zoeken beloond
en vond hij Jezus toen Hij onder de moerbeiboom bleef staan,
waarin Zacheüs geklommen was om Jezus te kunnen zien. We
zouden ruwweg kunnen zeggen: gezocht – gevonden – helemaal
goed. Dit was echter nog geen zoeken met hart en ziel.
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Dat begon pas met het verzoek van Jezus, dat Zacheüs uit de
boom moest komen omdat Jezus bij hem op bezoek wilde
komen. Zacheüs stemde daarmee in en tijdens dit bezoek – we
zouden zelfs vandaag een zielzorgbezoek kunnen zeggen – zou
weleens een intensief zoeken en vinden plaatsgevonden
kunnen hebben. Verdere details vermeldt het evangelie van
Lucas niet, maar het resultaat is bekend. Ik formuleer het in
mijn eigen woorden: Zacheüs die eerst een corrupt en
egoïstisch mens was, veranderde zich volkomen. Hij gaf zijn
oude levensstijl op en begon voortaan de Heer en zijn naaste
te dienen. Ik wijs erop, dat hij zich uiteindelijk met Jezus inliet,
wil zeggen dat Hij hem met hart en ziel zocht. En hij heeft Hem
gevonden en handelde toen dienovereenkomstig.
Wij willen, geliefde broeders en Zusters, ons ook altijd eens
een keer terugtrekken en onze Heer Jezus met hart en ziel
zoeken – Hij zal Zich laten vinden!
Dit mogen we in ons Hart meedragen en gebruiken in ons
leven
Kijkend naar de aankomende dienst voor ontslapenen kunnen
we voor diegene die zoekende zijn een brug vormen opdat ze
hem kunnen vinden.
Voor de komende tijd wens ik U allen blijde ontmoetingen en
een gezegende tijd toe.
In liefde verbonden, uw
Peter Koerts Meijer
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Betekenis van Advent
Het woord 'Advent' heeft zijn wortels in de Latijnse taal. Het
woord 'adventus' betekent 'komst' en 'advenire' wil zeggen
'naar iets of iemand toekomen'. Als christenen vieren wij dat
God naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus is de
Emmanuel, God-met-ons.
Gods Zoon wordt mens
Kerstmis is een belangrijk christelijk feest want met de
geboorte van Jezus vieren we dat God zelf mens wordt. Hij is
midden in onze menselijke onmacht van kwaad en verdriet
gekomen om ons daaruit op te tillen. Er gaan zoveel dingen
verkeerd in onze wereld en daar hebben wij zelf geen
oplossing voor. Jezus is gekomen om ons daaruit te verlossen
en een nieuw Leven in Hem aan te bieden.
Jezus eerste en tweede komst
Natuurlijk is de adventstijd op de eerste plaats een tijd van
verlangend uitzien naar het geboortefeest van Jezus. God is
mens geworden in de gedaante van een klein hulpeloos
kind! Dat is voor ons christenen niet slechts een gebeurtenis
uit een ver verleden. Het is iets om ons nog altijd, elke dag,
over te verheugen, te verwonderen en dankbaar voor te zijn!
Toch is de advent meer dan alleen maar een voorbereiding
op het geboortefeest van Jezus. Het gaat niet alleen om
kaarsjes en een stal om vredig bij weg te dromen. Wie de
evangelien van deze voorbereidingstijd doorleest, komt tot
de ontdekking dat wij soms flink wakker worden geschud.
Steeds worden we eraan herinnerd: Neem Gods Boodschap
ter harte, het is van levensbelang! Durf te veranderen! Blijf
niet op dezelfde voet doorleven! Werk mee aan Jezus' komst
in onze harten, levens, gezinnen, omgeving...
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Vervolg: Betekenis van Advent
Daarom is de advent ook een tijd van voorbereiding op de
wederkomst van Christus op het einde der tijden, zijn
'tweede' komst. Dan zal Hij ons ter verantwoording roepen.
Wanneer dat zal gebeuren weet niemand. Wij weten ook
niet wanneer het einde van ons eigen leven daar is. Daarom
is het van belang ons geloof altijd levend te houden en het
niet te laten verslappen of verflauwen. Vandaar ook de
oproep in deze Advent om waakzaam te zijn.
Naar God toe gaan
God komt naar ons toe. Maar wij worden in deze tijd ook
opgeroepen om naar God toe te komen. Om ons meer naar
God toe te keren in de manier waarop wij denken, in onze
hele manier van leven. Met een wat moeilijker woord heet
het dan: wij worden opgeroepen ons te bekeren. Daarom is
de advent ook een tijd van bezinning.
We merken het aan het ontbreken van het Eer aan God (het
Gloria) in ons leven. Pas met Kerstmis zal dit loflied van de
engelen weer vol blijdschap in de kerk gezongen of gebeden
worden.
Peter Koerts Meijer
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Het verhaal van de gulle boom

Hulp voor ontslapenen

“Er was eens een boom en hij hield van een kleine jongen.Elke
dag kwam de jongen langs om met de boom te spelen. Hij
slingerde aan zijn takken en at van zijn appels, speelde
verstoppertje en sliep in zijn schaduw. De jongen hield heel veel
van de boom en de boom was gelukkig. De jongen werd ouder
en de boom was vaak alleen.Toen kwam de jongen langs en zei:Ik
ben te oud om te spelen ik wil dingen kopen en plezier maken
kan jij me wat geld geven? ‘het spijt me’, zei de boom maar je
mag mijn appels wel die kun je verkopen en dat deed de jongen
en de boom was gelukkig Pas veel later kwam de jongen weer Ik
heb geen tijd om te spelen, zei hij Ik wil een vrouw en kinderen.
Heb je geen huis voor me? Je mag mijn takken afzagen, zei de
boom en daarmee een huis bouwen. De jongen droeg de takken
weg en de boom was gelukkig
Het duurde erg lang voordat de jongen terugkwam: Ik ben te oud
om met je te spelen, maar kun je me geen boot geven? Hak mijn
stam maar om en maak een boot dan kun je wegvaren en
gelukkig zijn. En dat deed de jongen.
Maar de boom bleef verdrietig Toen eindelijk de jongen weer
kwam,
zei de boom: Het spijt me, maar ik heb niet zoveel meer om je te
geven. Ik heb niet zoveel meer nodig, zei de jongen Alleen een
rustige plek om te zitten
want ik ben erg moe Nou zei de boom, voor zitten en uitrusten is
een ouwe stronk erg geschikt Kom jongen, kom zitten en rust. En
dat deed de jongen
en de boom was gelukkig.”

Zondag 5 november vieren wij de dienst voor de
ontslapenen. Hier op aarde kunnen wij de heengegane
zielen helpen door onze voorbede.
Uit de tijd van het Oude Verbond zijn al getuigenissen van
het geloof dat men voor de doden goede daden zou kunnen
verrichten die kunnen bijdragen aan de verlichting van hun
lot. De hoop op de opstanding van de doden van oudsher
een fundamenteel bestanddeel van de christelijke
geloofsleer. Daaraan is ook de overtuiging verbonden dat
voorbede voor de gestorvenen noodzakelijk is en voor hen
een positieve uitwerking heeft.
Datzelfde geldt voor het toedienen van de sacramenten aan
zielen van overledenen. De Bijbelse grondslag daarvoor is 1
Korintiërs 15:29. In Korinte lieten levenden zich dopen voor
de doden. Deze door de Heilige Geest geïnspireerde
handeling werd door de apostelen van de nieuwe tijd
hervat, wat zich ontwikkelde tot de tegenwoordig
gebruikelijke diensten voor ontslapenen.
Nieuw – apostolische christenen pleiten in de voorbede
voor ontslapenen. Zij vragen de Heer of Hij de zielen wil
helpen die onverlost naar de wereld aan gene zijde zijn
gegaan.
Uit catechismus van de Nieuw-Apostolische Kerk
Hoofdstuk 9.6.1

Dit verhaal gaat niet over gul zijn, maar over onvoorwaardelijke
overgave aan een ander, uit diepe liefde. “Glossy to Jezus”
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Verjaardagen

Bijbelwoorden
Wo 01-11-2017
Zo 05-11-2017
Wo 08-11-2017
Zo 12-11-2017
Wo 15-11-2017
Zo 19-11-2017
Wo 22-11-2017
Zo 26-11-2017
Wo 29-11-2017
Zo 03-12-2017
Wo 06-12-2017
Zo 10-12-2017
Wo 13-12-2017
Zo 17-12-2017
Wo 20-12-2017
Zo 24-12-2017
Ma 25-12-2017
Zo 31-12-2017

Matteus 18:1-5
Psalm 34:19
Romeinen 4:20-21
Openbaringen 22:13
Lucas 8:14
2 Korinten 1:7
2 Korinten 15:7
Romeinen 5:1-2
Handelingen 9:40
Jericho 23:5-6
2 Korinten6:2
Marcus 1:2-3
Matteus 1:24
Galaten 4:4-5
Hebreeuwen 1:5
Vierde advent
Matteus 1:32
Deut. 32:3-4

6 november
16 november
30 november
4 december

6 december
13 december
24 december

Demetra de Rooy
Dochter van Wendy Dekker
Zr. Gerda Breggeman
Br. Baving
Br. P. Besselse
Herder P. Orsel
Zr. C. van Doorn
Zr. K. Noordzij
Zr. S. Koerts Meijer
Zr. N. de Jonge

NAK-Journaal
21 jan. dient de dap. in Hilversum. Dan houdt het district
Utrecht op te bestaan. Distr. Utrecht en distr. Arnhem worden
samengevoegd en zal distr. Midden Nederland gaan heten
Deze dienst wordt niet uitgezonden, Evgl. Gerard van der Laan
word dan Ambtsrust verleend.
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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
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