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Agenda
10-05-2018
20-05-2018
23-05-2018
26-05-2018
29-05-2018
27-05-2018
03-06-2018
17-06-2018

Jeugddienst in Amsterdam (Hemelvaart)
Pinksterdienst
Oudste in Lelystad (woensdag avond)
Dienst op zaterdag 19.00u ipv zondag 27 mei
vergadering leid(st)ers GZS / GDO
Uitzendingdienst voor ambtsdragers in Hoorn
Dag voor Koningskinderen in Ede
Jeugddag in Oberhausen ?? Info naar jeugd volgt

Spreuken:

Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven:
doen alsof niets een wonder is en doen alsof alles een wonder is.
Ik geloof in de laatste manier.-- Albert Einstein

Nieuw – Apostolische Kerk
gemeenschap Lelystad
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Voorwoord
Hartelijk geliefde broeders, zusters en jeugd,
We zitten al weer in het voorjaar waar alles zich ontspruit en in bloei
komt. De dagen worden langer, de tempratuur is aangenamer enz. In deze
tijd zijn ook vaak de mensen om ons heen vrolijker en beter gehumeurd.
Dit alles heeft met de voorjaarstijd te maken waar alles groeit en bloeit
Als we hier over nadenken en het bekijken in geloof opzicht dan gaat dat
in ons geloofsleven dikwijl ook zo. We zien dan ons geloofsleven meer van
de zonnige kant en dat heeft dan ook de overhand waardoor we er sterker
in staan!
Deze tijd mogen we dan ook met beide handen aangrijpen om ons
geloofsleven nieuwe impulsen te geven voor onszelf en daaruit
voortvloeiend uit te delen aan onze naaste, opdat deze ook de
bloezengeur van ons geloof mogen ervaren.
Dit geeft ons moed, kracht en een blij geloof. Het is als een zonnestraal,
het geeft ons kleur en we worden er vrolijk van.
“Alsof het Lente is en de dagen langer licht blijven”
Worden wij ook niet vrolijk als we denken aan Jezus?
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 ) Alleen dat al mag ons vrolijk maken, “Alsof het Lente is en de dagen
langer licht blijven”
Ik wens u een mooie Hemelvaart en pinkstertijd toe in het vooruitzicht
In verbondenheid – uw
Peter Koerts Meijer
P.S. ikzelf en Sylvia zijn van 8 mei tot 22 mei op vakantie in Curaçao
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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 dat doopmerk in je ziel 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.
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Ons bezit is gemerkt (vervolg)
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!

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.

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!

‘ 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 dat doopmerk in je ziel 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.
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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!
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Doop van Revie op zondag 6 mei
Slechts enkele maanden nadat zijn grote broer Niek is gedoopt was
het nu de beurt aan Revi, zoon van Mart en Lisa.

Kringgesprek na de paasdienst op 1 april
Na de paasdienst en voorafgaande aan de heerlijke
paasbrunch, hebben wij in vier groepen gedurende zo’n
drie kwartier met elkaar gesproken over een Bijbeltekst die
gerelateerd was aan het paasgebeuren:
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in
mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die
leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

Wat is er mooier dan gedoopt te worden door je opa en van hem
ook nog zo’n mooie persoonlijke brief te mogen ontvangen. Dit besef
je nu nog niet, maar wanneer je groter bent, misschien wel
volwassen en zelf kinderen hebt die je laat dopen, dan kan je
inspiratie halen uit de brief van je opa en ook een brief aan je pas
geboren kind schrijven en geef je de gedachte van je opa die jou
heeft gedoopt door aan jouw kind.

Iedereen in de 4 groepen werd gevraagd om gedurende 1
minuut over dit Bijbelwoord na te denken waarna de
gesprekleider de groep afging met de vraag wat dit
Bijbelwoord voor jou betekent en welk woord of deel van
een zin een speciale betekenis voor je heeft.
In alle vier de groepen zijn inspirerende gesprekken met
elkaar gevoerd en werd het groepsgesprek positief ervaren.
Daarom gaan wij hier een vervolg aan geven en zullen wij
na de Dankdag voor de oogst dienst weer een kringgesprek
met elkaar voeren. De voorganger komt hier nog op terug
en zal u om input vragen.
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Belofte van de wederkomst van Christus

Bijbelwoorden

Stukje uit de Catechismus, hoofdstuk 10.1.1
Jezus Christus heeft in Zijn afscheidsrede aan de apostelen
Zijn wederkomst beloofd: ‘Wanneer Ik een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met Me
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Deze
belofte van de Heer werd bij Zijn hemelvaart bevestigd door
engelen: ‘Jezus, die uit jullie midden in de hemel is
opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie
Hem naar de hemel hebben zien gaan.
Op welke dag en welk tijdstip Jezus Christus wederkomt,
weten nog mensen, noch engelen. Dat weet alleen God.
Gods zoon roept telkens weer op tot waakzaamheid: ‘Wees
dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie
Heer komt’.
Jezus verduidelijkte in gelijkenissen dat de mens op elk
tijdstip waakzaam moet zijn en Hem moet verwachten. De
oproep tot waakzaamheid komt ook tot uitdrukking in het
boek Openbaring van Johannes. Jezus Christus zegt daar: ‘Ik
kom spoedig’. Daarmee wordt elke gelovige opgeroepen
om zijn leven bewust af te stemmen op de wederkomst van
Christus.
De verwachting dat de beloften van de Heer in vervulling
gaan, staat net als de hoop de wederkomst van Christus
persoonlijk mee te maken en door Hem te worden
weggenomen tegenwoordig in het nieuw-apostolische
geloof centraal. In 1 Johannes 3:2 staat daarover: ‘Geliefde
broeders en zusters, wij zij nu al kinderen van God. Wat we
zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat wij
aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want
dan zien we Hem zoals Hij is.
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Do 10-05-2018
Zo 13-05-2018
Wo 16-05-2018
Zo 20-05-2018
Wo 23-05-2018
Zo 27-05-2018
Wo 30-05-2018
Zo 03-06-2018
Wo 06-06-2018
Zo 10-06-2018
Wo 13-06-2018
Zo 17-06-2018
Wo 20-06-2018
Zo 24-06-2018
Wo 27-06-2018

Joh. 16:28
Jesaja 32:14-15
Ezech. 17:24
Ef. 1:13-14
1Kor. 14:24-25
1Joh. 5:6-8
Rom. 15:5-7
Luc. 10:20
1Kor. 12:26-27
Psalm 100:2
Jesaja 18:17
Hebreeën 10:23
Handelingen 16:25-26
Lucas 15:6-7
Hebr. 6:19-20

NAK-Journaal
Doop van Revie
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Diensten

Verjaardagen
3 mei
17 mei
2 juni
9 juni
14 juni
17 juni
23 juni
24 juni
26 juni
27 juni
28 juni

Zr. Lisa Koerts Meijer
Amber Lups
Marc en Chris Breggeman
Zr. Minna Stad
Zr. Liesbeth Kruk
Zr. Tinbergen
Zr. Berentse
Voorganger
Eliza Ophorts
Br. Veenhuyzen
Angelo Malagride

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