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Agenda:
4-6 nov.
6 nov.
13 nov.
19 nov.

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

Colofon

:
:
:
:

Jeugdweekend op Texel
ontslapenendienst
district kinderdienst.
zang en muziek uitvoering in Hilv. met onze St. Apostel
van 17.00u tot 18.00u
20 nov. : Stamaposteldienst in Hilversum
• Zorg dat U voor 9.30u in de Kerkzaal zit, i.v.m. uitzending!!
18 dec. : Kerstviering gemeenschap
info over de viering krijgt u te horen in de gemeenschap
25 dec. : 1e Kerstdag Kerstdienst
u mag iedereen uitnodigen familie, vrienden …….
31 dec. : Oudjaarsdienst - Aanvang 18.00u
01 jan 2017 : Nieuwjaars uitzendingsdienst met Distr. Ap. Storck
vanuit Arnhem.
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Fam.

De Wijzer

27e jaargang
nr. 4
November
December
2016

Nieuw – Apostolische Kerk
gemeenschap Lelystad

Voorwoord

Verjaardagen
Zondag 6 november
16 november
22 november
30 november
4 December
4 december
6 december
13 december
26 december

Hartelijk geliefde Broeders, Zusters, Jeugd en Kinderen,

Demetra
Gerda Breggeman
Afanti Poeketi
Herman Baving
Piet Orsel
Peter Besselse
Adrie van Doorn
Sylvia Koerts Meijer
Cynthia Amelensi

We gaan de laatste maanden van het jaar 2016 in.
Ook dit jaar is er weer veel gebeurd in ieder zijn
persoonlijk leven. Mooie dingen en gebeurtenissen,
maar ook minder mooie …….
We hebben in onze gemeenschap verlies geleden maar
ook vreugde en groei mogen ervaren, dit hoeft niet
zichtbaar te zijn in aantal – dat is minder van belang !
We zeggen vaak, vreugde en verdriet liggen soms heel
dicht bij elkaar.
Ook zijn er goede en minder goede dingen gebeurd.
De mens werd belangrijker gemaakt dan de Her Jezus,
persoonlijke meningen en eigen regels werden
belangrijker gemaakt dan het evangelie.
We moeten soms toegeven dat hardheid meer heeft
geregeerd dan liefde en begrip!
Onze Stamapostel gebruikte in een dienst in Canada een
bijbelwoord dat staat in Ps.34:19
In eigen woorden staat er : De Heer is nabij en helpt.
Dit mag voor ons betekenen dat als we ons richten op
Hem (Jezus) hij ons zal helpen en nabij zijn
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Vervolg voorwoord Voorganger

Bijbelwoorden

Als we ons richten op de Bron van het Leven – de Basis van
ons geloofsleven- dan overwint de liefde alles.
Als we er zo in mogen staan dan zijn wij goed op weg om
de taak als priester van God in zijn Koninkrijk te ontvangen.
Wij worden daar vandaag de dag al op voorbereid.
Ons geloof mag een Bron van Zegen en Genade zijn
In een lied staat zo mooi:
“kom tot de bron van het leven, in Gods gemeente zij welt”.
Laten we dit in de praktijk brengen
Ik wens u allen een mooie afsluiting van het jaar toe.
Wat de toekomst brengen mogen – God begeleid U!
Voor het komende jaar wens ik u allen een gezegend,
gezond, vertrouwensvol en vreugdevol jaar toe
Samen onderweg met als Missie – werken aan de
toekomst.

Johannes 3: 14-15
1 Korintiërs 16: 13
Romeinen 8: 11
Galaten 6: 4
Meleachi 3: 18
Openbaring 21: 3-4
2 Korintiërs 1: 20
Psalm 37: 7a
Deuteronomium 18: 15
Johannes 12: 45-46
Romeinen 13: 12
Jeremia 31; 31: 33b
Johannes 12: 13b
Lukas 3: 6
Lukas 1: 37-38
2 Timoteus 4: 7

NAK-Journaal
Vanaf heden hebben we een internet site van onze gemeenschap Lelystad
actief op het web: www.nak-lelystad.com
Hier komt de digitale “Wijzer” en alle informatie op die vrij toegangelijk
zijn voor iedereen.
Informatie voor alleen gemeenteleden komen hier niet op te staan!!
Via facebook kan u wel alle bijzonderheden volgen in een gesloten groep
Meld je aan ! https://www.facebook.com/groups/nak.lelystad/
Uiteraard blijft De Wijzer in Blad vorm actief voor diegene die dat wilt of
geen internet heeft.

In verbondenheid, Uw
Peter Koerts Meijer
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Zo 06-11-2016
Wo 09-11-2016
Zo 13-11-2016
Wo 16-11-2016
Zo 20-11-2016
Wo 23-11-2016
Zo 27-11-2016
Wo 30-11-2016
Zo 04-12-2016
Wo 07-12-2016
Zo 11-12-2016
Wo 14-12-2016
Zo 18-12-2016
Wo 21-12-2016
Zo 25-12-2016
Zo 31-12-2016
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De betekenis van de confirmatiegelofte
'Ik verzaak de duivel en al zijn werk en wezen en geef mij aan U over, drie-enig
God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het geloof, de ge-hoorzaamheid en het
ernstig voornemen U trouw te zijn tot aan mijn einde, amen.'
M.b.t. de geschiedenis van de confirmatiegelofte
De huidige confirmatiegelofte staat in een tekst die in het begin van de derde
eeuw n.Chr. is opgesteld. Men noemt deze tekst 'traditio apostolica', wat uit
het Latijn vertaald 'apostoli-sche overlevering' betekent. Men schrijft de
'apostolische overlevering' toe aan de geleerde Hippolytus van Rome. De
'apostolische overle-vering' is naast de 'Didachè', het 'onderwijs van de
twaalf apostelen' uit de tweede eeuw de belangrijkste bron voor het
gemeenteleven en de voorschriften m.b.t. de eredienst van de
vroegchristelijke gemeenten.
De tekst van onze confirmatiegelofte staat in de 'apostolische overlevering'
onder voorwaar-den voor de Doop. Het was dus oorspronkelijk een
doopgelofte. In de regel moest deze door volwassenen worden afgelegd, die
aangaande Christus overtuigd waren en het onderwijs m.b.t. de Doop
volgden. Werden er kinderen gedoopt, dan legden plaatsvervangend de
ouders of een familielid de gelofte af.
In de Nieuw-Apostolische Kerk wordt de oude doopgelofte als
confirmatiegelofte gebruikt. Daarmee worden de geloftes die de ouders bij
de Doop en Verzegeling hebben afgelegd nu door de confirmant bevestigd.
Het begrip confirmatiegelofte komt van het Latijnse woord 'confirmatio' wat
bekrachtiging of bevestiging betekent. Het 'ja' wordt door de confirmant
bekrachtigd met het in ontvangst nemen van de sacramenten en door een
leven in de navolging van Christus.
De tekst van de confirmatiegelofte
De confirmatiegelofte bestaat uit twee 'formule-ringen': een
afwijzingsformule en een belijde-nisformule. Daarin komen fundamentele
beslissingen tot uitdrukking die tot het christen zijn behoren: het 'nee' tot het
kwaad is de afwijzing van Satan; het 'ja' tot de drie-enige God betekent de
overgave aan God als de Heer van ons leven.
De afwijzingsformule luidt: 'Ik verzaak de duivel en al zijn werk en wezen' (in
het origineel-staat: 'Ik wijs jou, Satan, met al je pracht en praal [Lat.: servito]
en al je werken af
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Achter deze formule staat de gedachte dat de confirmant zich
welwillend afkeert van het kwaad, dat in de duivel de gedaante van een
persoon heeft aangenomen – en wel van nu af aan op eigen
verantwoording! Voorbeelden van werken van de duivel zijn: verleiding,
zo-dat wij ons afkeren van God of zelfs dat wij ons tegen Hem keren,
afgodendienst, minachting van het offer van Christus, minachting van de
goddelijke wil, liefdeloosheid of ongeremde machtswellust. Van al
datgene wil de mens die deze formule in geloof uitspreekt, zich distantieren. De afwijzingsformule betekent niet, dat de mens nu zondeloos zou
zijn en het hem zou lukken om zich steeds weer aan de in-vloeden van
het kwaad te onttrekken. Er wordt veeleer tot uitdrukking gebracht dat
de confir-mant zijn zondigheid onderkent en geen leven wil leiden in de
invloedssfeer van het kwaad en het ongoddelijke. Daarvoor is de bijstand
van de Heilige Geest noodzakelijk, Wiens gave de confirmant reeds heeft
ontvangen. Het lukt de mens niet om alleen op eigen kracht de gelofte te
houden.
Op de afwijzingsformule volgt de belijdenis-formule; die luidt: 'Ik ... geef
mij aan U over, drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in het
geloof, de gehoorzaamheid en het ern-stig voornemen U trouw te zijn tot
aan mijn einde.'
Als eerste maakt degene die deze formule uitspreekt duidelijk dat hij de
drie-enige God als zijn Heer aanneemt, die het leven moet bestemmen.
'Geloof' en 'gehoorzaamheid' zijn de essentiële aspecten van een leven
met God. Geloof in God betekent vertrouwen in Hem hebben. De
'gehoorzaamheid' aangaan-de de goddelijke wil is de wezenlijke consequentie van het geloof.
Aansluitend is sprake van het 'ernstig voorne-men'. Zo wordt tot
uitdrukking gebracht dat de belijdenisformule niet domweg
gedachteloos wordt opgezegd, maar dat het de persoon ernst is om deze
te vervullen. Hij laat blijken dat hij consequent een leven met God wil leiden, dus Hem trouw te zijn tot aan zijn einde. Daarbij is de trouw die de
confirmant belooft niets anders dan een antwoord op de trouw van God
die tot uitdrukking komt in het ge-schenk van de sacramenten en in Zijn
bijstand die bescherming biedt.
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Corantijn Rubriek:
Voorlopige Districtsagenda 2017
15.10.2016 Uitladen container in Suriname
-1 januari dient de districtsapostel in Arnhem - deze dienst
wordt landelijk uitgezonden

In juli arriveerde onze container in de haven van Paramaribo.
Na de inklaring is de container door de vervoerder richting
La Solitude gebracht en daar op zijn plaats gezet.

-9 april is er een districtsdienst voor het district A'dam met de
districtsapostel
(dit is de zondag vóór Pasen)

de pinksterdienst van 4 juni wordt, zoals gebruikelijk, ook
uitgezonden
Het uitladen, op naam sorteren en verdelen van de goederen
heeft hier in de maanden augustus en september
plaatsgevonden. Als eerste is, zoals eerder beschreven,
de zuigelingen- en kindervoeding, op de plaats van
bestemming gebracht.
Daarna zijn dozen met medische goederen en alle andere
dozen en pakketten op naam gesorteerd.
Een deel van de instellingen heeft de goederen direct bij de
container opgehaald. Bij de andere instellingen zijn de
hulpgoederen persoonlijk gebracht.

- 17 december dient de stamapostel in Leeuwarden - dienst
wordt landelijk uitgezonden

Op de web site ziet u uitgebreid verslag met foto's
http://www.stichtingcorantijn.nl/nl/nieuwsitems/20161003_container_juni16_uitgel
aden
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