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28e jaargang – nr. 2
April
Mei
Juni
2017

Nieuw – Apostolische Kerk
gemeenschap Lelystad

Agenda
07-05 districtsdienst voor A'dam met dap. Storck
21-05 confirmatie Alkmaar/Heemskerk
23-05 20.00u vergadering leid(st)ers zondagssschool
(tevens voorbereiding kinderdienst 12-11)
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 03-05-2017
Zo 07-05-2017
Wo 10-05-2017
Zo 14-05-2017
Wo 17-05-2017
Zo 21-05-2017
Do 25-05-2017
Zo 28-05-2017
Wo 31-05-2017
Zo 04-06-2017
Wo 07-06-2017
Zo 11-06-2017
Wo 14-06-2017
Zo 18-06-2017
Wo 21-06-2017
Zo 25-06-2017
Wo 28-06-2017

1 april
10 april
24 april
3 mei
3 mei
17 mei
2 juni
9 juni
14 juni
17 juni
23 juni
24 juni
26 juni
27 juni
28 juni

Marcus 10:52
Johannes 15:1-2
Johannes 21:17
1Johannes 4-14
Psalmen 92:5-6
Johannes 16:33
Hebreeen 10:12-13
Johannes 16:7
Lucas 6:46
Handelingen 2:4
2 Timoteus 1:6
Lucas 3:21-22
Deut. 5:3
2Korinten 3:3
Johannes 1:6-8
Psalm 88:11-12
Exodus 34:6

br. Stefan Doorgeest
zr. M. Landsmeer
zr. J. Schouwenaar
zr. Lisa Koerts Meijer
zr. Nadia Zoutendijk
Amber Lups
Chris en Marc Breggeman
zr. M. Stad
zr. L. Kruk
zr. A. Tinbergen
zr. H. Berentse
Voorganger P. Koerts Meijer
Eliza Ophorst
br. E. Veenhuyzen
Angelo Malagride

NAK-Journaal
Op zondag 26 maart 2017 zijn onze zuster Cynthia Amelensi en
haar drie kinderen door Oudste Klene gedoopt.
Wij heten onze fam. Noordzij van harte welkom in de
Gemeenschap Lelystad.
Wij heten Aly Stryk, die als gast onze zondagdiensten trouw
bezoekt, ook van harte welkom in de Gemeenschap Lelystad
.
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Vervolg voorwoord Voorganger

Voorwoord
Hartelijk geliefde broeders, zusters, jeugd en kinderen,
De Lente is weer aangebroken de dagen worden langer, niet
qua tijd maar qua licht!! Vaak worden we daar ook positiever
van, voelen we ons ook lekkerder, we krijgen meer
zonnestralen. De natuur ontpopt zich met nieuw leven en
mooie kleuren waar we van kunnen genieten. Dit fenomeen
blijft een prachtig wonder – vind u niet? Ben Gurion zei bij de
oprichting van de staat Israel : wie niet in wonderen gelooft, is
geen realist. De Paastijd nadert en we leven in de gedachten
van de lijdenstijd van Jezus. Pasen is en blijft een mysterie!
Noem het maar een wonder! Gelooft u daarin?
Ik wil graag met u (jullie) allen een realist zijn die ook in
moeilijke omstandigheden tot tien gaat tellen.
In de Opgestane ‘Jezus Christus dus’ steekt onze hemelse
vader zijn beide handen naar de wereld uit. De tien vingers
van zijn echte levende liefde. Als je soms dreigt moedeloos
te worden, tel dan tot tien.

Dit geeft ons toch moed, kracht en een blij geloof toch !
Het is als een zonnestraal, het geeft ons kleur en we
worden er vreugdevol van
Alsof het Lente is en de dagen langer licht blijven.
Bij de grot waar Jezus was begraven, is nu een houten
deur
Op die deur staat: Hij is hier niet, hij is opgestaan.
(
He is not here, he has risen )
Ik wens u een mooie Hemelvaart en pinkstertijd toe in
het vooruitzicht
In verbondenheid – uw
Peter Koerts Meijer
Onze Confirmanten van District Amsterdam.

Denk dan maar aan de woorden die Jezus sprak bij zijn vriend
Lazarus toen hij gestorven was.
Tel maar op je tien vingers na:
“Ieder die in Mij geloofd, zal in eeuwigheid niet sterven”
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God zal tien dingen niet aan u vragen op de dag dat
u voor hem staat:
1. God zal niet vragen in welke auto je hebt gereden.
Hij zal vragen voor hoeveel mensen je hebt gereden
die geen vervoer hadden.
2. God zal niet vragen hoe groot je huis was. Hij zal
vragen hoeveel mensen daar welkom waren.
3. God zal niet vragen hoeveel kleding je in je kast
had. Hij zal vragen hoeveel mensen kleding van je
hebben gekregen als ze die nodig hadden.
4. God zal niet vragen hoe hoog je salaris was. Hij zal
vragen of je het op een eerlijke manier hebt verdiend.
5. God zal niet vragen welk beroep je hebt gehad. Hij
zal vragen of je het naar je beste kunnen hebt
uitgeoefend.
6. God zal niet vragen hoeveel vrienden je had. Hij zal
vragen voor hoeveel mensen jij een vriend was.
7. God zal niet vragen in welke buurt je hebt
gewoond. Hij zal vragen hoe je jouw buren hebt
behandeld.
8. God zal niet vragen naar de kleur van je huid. Hij zal
vragen naar je karaktereigenschappen.
9. God zal niet vragen waarom het zo lang duurde
voordat je redding zocht. Hij zal je liefdevol brengen
naar je huis in de hemel.
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10. God zal niet vragen hoeveel mensen je Zijn
boodschap hebt verteld. Hij weet het al. Hij
kent je en omringt je met zijn liefde, nu en voor
altijd.
God zal wel vragen wat heb je met het mijne
gedaan?
Dit is voor een ieder verschillend, maar het
belangrijkste is uit welke beker we gedronken
hebben, is dit de beker die Jezus zijn discipelen
aan bod?, die ze gezamenlijk dronken tijdens Het Laatste avondmaal.
De weg naar Pasen gaat gepaard met het
nieuwe leven, kijk om je heen de natuur staat
weer in bloei er worden nieuwe dieren en
planten geboren, laten we ook opnieuw
geboren mogen worden. Is het niet zo dat we
steeds meer een stukje op Jezus willen lijken,
de punten hier boven zullen ons helpen, ook al
zijn we er nog zo ver van verwijderd.
In liefde verbonden,
Hans Breggeman
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Ons bezit is gemerkt
“ Dan zeg je maar tegen de duivel: Zeg vriend ( nou ja,
‘vriend…’ ), een hemelse postcode staat in mijn ziel
gegraveerd. Wegwezen is de boodschap!”
Nu, dat is duidelijke taal.
Heren criminelen (dames doen zulke dingen niet…) let op
uw zaak, in dit huis zijn alle waardevolle spullen voorzien
van een inschrift. De televisie, de video, de antieke kast van
tante Mien, het hele spul is voorzien van onuitwisbare
merktekens. Want dan praat ik niet over een opgeplakt
etiketje.
‘ Al onze bezittingen zijn gemerkt’
Waar heb ik dat verhaal meer gehoord?
Dat verhaal (zij het met heel andere woorden) heb ik
onlangs gehouden, In een doop dienst…
Mens, jij bent gemerkt! Het teken van de doop is een
eigendombewijs. Jij ben van hem!
En niemand in de hemel of aarde kan dat merk ongedaan
maken. Je kunt er overheen lezen, je kunt het te grabbel
gooien en onder ik-weet-niet-wat voor modder
dichtsmeren, het kan zelfs zover in je leven komen dat je
het niet eens meer weet dat het doopmerk in je zit.
Maar te zijner tijd zal de hemelse eigenaar je er zeker aan
herinneren!
Jij bent van Hem!
Die doop ( misschien als kind, of later toen u volwassen was
en Jezus wilde volgen), die doop is niet alleen een
herinnering aan Gods eigendomsrecht.
Die doop is ook een onuitwisbare bemoediging. Die doop is
een vertroostend teken voor ieder die bang is verloren te
gaan. Want geloof me: als het spannend wordt, als het echt
gevaarlijk wordt, dan gaat zelfs de grootste crimineel op de
loop, zodra je hem wijst op dat watermerk!
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Wie dat is, die grootste crimineel?
Jezus noemt hem ‘de vader van de leugen’ – inderdaad, de
duivel….
Met z’n praatjes ( grof of godvruchtig, vuil of vroom- de
duivel kan alle kanten op) probeert hij je wijs te maken dat
er voor jou geen redding meer is.
Maar geloof hem maar niet!
Je kunt beter nog eens even naar dat watermerk kijken. Je
kunt beter die ellendige crimineel even fijntjes wijzen op
wat gezegd werd en geschreven staat: Jij bent van Mij!
Dan zegt je maar: zeg vriend (nou ja, ‘vriend..’) een hemelse
postcode staat in mijn ziel gegraveerd.
Wegwezen is de boodschap!
En dan zul je eens zien hoe snel die ‘vriend’ de biezen pakt.
Voor hem is op z’n adres geen eer te behalen!
Gezien, lopend door de straten van Nederlands grootste en
onveiligste stad:
Een sticker op een voordeur. Opschrift: ‘al onze bezittingen
zijn gemerkt!’
En ik dacht aan mijn eigen Doop, nu al weer zoveel jaar
geleden.
En ik dacht bij mijzelf: Hoeveel zou ik waard zijn, hoe
kostbaar ben ik in het oog van mijn eigenaar?
Soms ben ik in eigen ogen nog geen dubbeltje waard. Maar
ik moet wel geloven dat mijn hemelse bezitter daar anders
over denkt. Hij heeft mij gemerkt.
Zouden de mensen het aan mij kunnen merken…?
Ik hoop het maar!
Peter Koerts Meijer
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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 
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