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Nieuw Apostolische Kerk
Bronsweg 22
Zondag
10.00 uur
8222 RB Lelystad
Woensdag 20.00 uur

Colofon

Agenda:
10-02 zo. District Tienerdienst met middag activiteit in Alkmaar
03-03 zo. ontslapenendienst
10-03 zo. Jeugddienst
31-03 zo. Landelijke confirmantendag -'s middags dienst met ouders
* begin zomertijd
07-04 zo. Stamaposteldienst in Amsterdam
17-04 wo. Paas zangavond
19-04 vr. Goede vrijdag dienst
21-04 zo. Pasen
12-05 zo. Confirmatiedienst “ Afantie Poeketi ”

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

Spreuken:

Liefde is zeggen “ik denk er anders over” in plaats van zeggen “je
hebt het fout”.

Redactie en uitgave:
E.E. Veenhuyzen
Redactie adres:
Boslaan 111
8253 AJ Dronten
Email: Veenhuyzen@gmail.com

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

De Wijzer

30e jaargang – nr. 1
Februari
Maart
April
2019

Nieuw – Apostolische Kerk
gemeenschap Lelystad

Voorwoord

Verjaardagen
12 febr
13 febr
23 febr
11 maart
14 maart
24 maart
25 maart
1 april
10 april
24 april

Zr. Grietje van der Wal
Mandy Baving, Br. P. Lups
Zr. Yvonne Pranger
Br. Ben Malagride
Zr. Hannah Slechtenhorst
Zr. J. Baving
Apostel Klene
Br. Steven Doorgeest
Zr. M. Landsmeer
Zr. Schouwenaar

Hartelijk geliefde Broeders, Zusters en Jeugd,
We zijn de feestdagen weer ruim gepasseerd, het nieuwe jaar hebben we
reeds ingeluid en vangen de tweede maand alweer in van het jaar 2019
In deze korte periode in dit nieuwe jaar is er bij diverse broeders en zusters
al weer veel gebeurd waarbij we moeten vaststellen dat we niet verschoont
blijven van zorgen en omstandigheden!
Onze stamapostel heeft ons een mooi woord meegegeven met als Motto
zoals Hij dat voorgaande jaren ook heeft gedaan.
Motto 2019: Rijk in Christus!
Met dit motto opent stamapostel J.-L. Schneider het nieuwe jaar 2019
We mogen starten met de overtuiging die in psalm 23 wordt geformuleerd:
‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’
Ondanks onze zorgen, lasten en angsten mogen we getroost vaststellen:
God is onmetelijk rijk –
- rijk aan goedheid, rijk aan geduld, rijk aan genade.
En Hij wil Zijn rijkdom met ons delen. Wij kunnen deelgenoot zijn van deze
rijkdom – door Jezus Christus.
Lieve allemaal, voor het jaar 2019 is mijn raad dat we ons op dit doel
concentreren: we willen rijk zijn in Christus! Laten we daarom dit jaar onder
het volgende motto plaatsen:
Rijk in Christus!
Waaruit bestaat deze rijkdom? Hoe kunnen we deze rijkdom verkrijgen?
Met deze vragen willen we ons in de komende weken en maanden
bezighouden. Ik ben erg benieuwd welke ideeën de Heilige Geest in een ieder
van ons en in de gemeenten opwekt. Daarbij komt nog een andere gedachte
die voor ons van bijzonder belang is: de rijkdom in Christus kunnen we delen
zonder zelf armer te worden. Laten we de rijkdom in Christus delen met onze
medemens. Dat is niet alleen een mogelijkheid of een behoefte – dat is zelfs
onze taak. Ik wens u voor de komende tijd een zegenrijke tijd toe

In verbondenheid, uw
Peter Koerts Meijer
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Ontferming uit liefde uit de zondagsdienst van 3 februari

Bijbelwoorden

Het bijbelwoord in het Nederlands, Duits en Engels:
Toen Hij de poort van de stad naderde, werd er net een
dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een
weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen
de Heer haar zag, werd Hij door medelijden bewogen en
zei tegen haar: “Weeklaag niet meer.”
Lucas 7:12-13
avl: 415 / HA 543

Zo 03-02-2019
Wo 06-02-2019
Zo 10-02-2019
Wo 13-02-2019
Zo 17-02-2019
Wo 20-02-2019
Zo 24-02-2019
Wo 27-02-2019
Zo 03-03--2019
Wo 06-03-2019
Zo 10-03-2019
Wo 13-03-2019
Zo 17-03-2019
Wo 20-03-2019
Zo 24-03-2019
Wo 27-03-2019
Zo 31-03-2019

Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man
einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter
war, und sie war eine Witwe; und eine große Menge aus
der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte
sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht!
Lukas 7,12.13
And when He came near the gate of the city, behold, a
dead man was being carried out, the only son of his
mother; and she was a widow. And a large crowd from
the city was with her. When the Lord saw her, He had
compassion on her and said to her, “Do not weep.”
Luke 7: 12–13

NAK-Journaal
Op zondag 7 april zijn wij uitgenodigd in Amsterdam voor de
Stamapostel dienst. De kerkzaal biedt plaats aan 250 broeders ,
zusters en kinderen. U moet zich dan ook bij onze voorganger
aanmelden wanneer u de dienst wilt bijwonen. Doet u dit niet
en besluit u op het allerlaatste moment toch naar Amsterdam
af te rijzen, dan loopt u het risico niet plaats te kunnen nemen
in de kerkzaal, maar zult u de dienst vanuit de hal moeten
volgen.

“Ik denk aan een moment dat iemand op de bank van
een vriend of vriendin zit en genadeloos gaat janken,
omdat zijn/haar hart gebroken was.”

De Wijzer, 30e jaargang, nr.1

Luc. 7:12-1
Ef. 5:20
2Tim. 2:11-13
Joz. 6:1
Joh. 4:42
Openbaringen 1:9
Hand. 12:7
Luc. 6:42
Hebr. 4:16
Matt. 17:22
Rom. 6:3-4
Gen. 4:8
Luc. 12:49-50
Matt. 20:13
Marc. 9:2
1Kor. 19:14
Joh. 13:7
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Verzegeling van zuster Aly Strijk en Niek en Revie
Ontferming uit liefde (vervolg)
Op zondag 6 januari zijn zuster Aly Strijk en de twee zoontjes van
Mart en Lisa Aeissing, Niek en Revi, door apostel Peter Klene
verzegeld.
Onder grote belangstelling van de gemeente, familieleden en
vrienden, was het een mooi begin van het nieuwe jaar, een
aposteldienst en drie verzegelingen.

Ontferming ligt dicht bij het woord genade. In het
Engels kun je ontferming vertalen met mercy. Het is de
hulp, de warme bescherming van iemand die niks
terugverwacht. Iets wat je niet hebt verdiend, maar
desondanks nodig hebt.
Toen ik in Militaire dienst zat, woonde om de hoek een
oudere Apostolisch echtpaar.
Deze twee lieve broeder en zuster ontfermde zich over
mij.
Ik weet nit of ze het wisten of er altijd naar uitkeken,
wat al bijzonder is, maar elke keer als ik met het
peleton hardlopend door hun straat ging – stonden ZIJ
aan het raam en zwaaide…..
“dat gevoel kan ik u niet uitleggen – maar het hielp mij
enorm!!
Ontferming ligt in vele grote en kleine dingen…. Het is
de liefde dat bind…
Tot slot komen we dan uit op wat boven het
Ambtschrijven staat: Ontferming uit Liefde
Of is het : ontferming komt vanuit de liefde
Zoals God dat heeft bedoelt en Jezus zijn zoon ons
heeft voorgedaan en nog steeds doet!
Een mooi lied dat zegt: 322, Sta op en laat ons ijlen,
laat naar het doel ons gaan.
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Het bijbelwoord luidde: Door Hem bent u in elk opzicht rijk
geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis
over Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u
op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele
gave van de Geest. 1 Korintiërs 1:5-7.
Door de verzegeling hebben zuster Aly Strijk en de twee kleintjes de
Heilige Geest ontvangen en zijn zij Rijk in Christus, het motto voor
2019.
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De Apostolische Geloofsbelijdenis (Apostolicum)

Ontferming uit liefde (vervolg)

De Apostolische Geloofsbelijdenis heeft haar
oorsprong in de vroege na-apostolische tijd.
Belangrijke formuleringen hierin zijn gebaseerd op de
prediking die apostel Petrus hield in het huis van
Cornelius (Hand. 10:37-43). Het Apostolicum werd in
grote lijnen in de tweede eeuw samengesteld en in de
vierde eeuw aangevuld.

Dat is duidelijk iets waar mensen aan denken bij 'ontferming': je
bent kwetsbaar en een ander ontfermt zich over je, zorgt voor je,
geeft je een veilige plek, beschut je. Het is iets prachtigs tussen
mensen. We hebben allemaal zo af en toe iemand nodig die zich
over ons ontfermt. Zoals ouders dat van nature over hun kinderen
doen; beschermend zorgen.
Het mooie aan ontferming vind ik dat het uit het perspectief van
de helper is.”
De Kerngedachten neemt ons mee in het wezen van Jezus
Christus.
de nadruk ligt op degene die helpt, en niet degene die de hulp
nodig heeft.
Eigenlijk is ontfermen iets ontzettend moois dat je kunt doen. Je
neerbuigen naar iets dat kleiner of kwetsbaarder is dan jij en hulp
en ontferming nodig heeft. Ont-fermen. Je ferme borst niet meer
fier vooruit, maar als een veilige plek om iemand tegenaan te
drukken - daar, tussen je armen, vlakbij je hart.

De tekst luidt als volgt:
“Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de
Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn
eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de
Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de
doden, opgevaren ten hemel; Hij zit aan de
rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar
Hij komen zal om de levenden en de doden te
oordelen. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige
algemene kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden, opstanding der doden en het
eeuwige leven.
Amen
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“We verwachten meestal dat degene die een probleem heeft het
zelf oplost, in onze maatschappij. Maar ontferming is juist
andersom: er moet eerst iemand anders in actie komen”. In onze
samenleving is kwetsbaar en hulpbehoevend zijn iets voor losers.
Je hoort je eigen boontjes te kunnen doppen. En als je dat niet
kunt, dan moet je dat ook zelf inzien en aan de bel trekken. Men
gaat uit van veel individuele draagkracht. Maar wat als iemand
niét aan de bel trekt? Dan zijn er ontfermers nodig. Mensen die
blijven aanbellen bij de buurman die plots zijn boodschaprondje
niet deed. Mensen die vragen: 'Hé joh, gaat het wel goed? Je ziet
er een beetje moe uit.' Die hun vleugels openslaan.
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