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Pinksterkerkdienst van de Nieuw-Apostolische Kerk op zondag 27 mei 2007 

Het pinksterfeest 2007 is een grote gebeurtenis voor de Nieuw-Apostolische Kerk: in het 
congrescentrum CCH (Congress-Centrum-Hamburg) houdt de internationale kerkpresident 
en Stamapostel Dr. Wilhelm Leber op 27 mei 2007 een kerkdienst. Deze kerkdienst wordt 
per satelliet naar  meer dan 60 landen op alle 5 continenten met beeld en geluid 
uitgezonden. 

De preek wordt aan het altaar in het Engels en bovendien in meer dan 20 andere talen 
vertaald en door meer dan 12 satellieten uitgezonden. Wegens het tijdsverschil wordt de 
uitzending voor Noord- en Zuid-Amerika opgenomen en later uitgezonden. De kerkleiding 
verwacht dat in totaal ongeveer 7500 kerken met bijna 1.4 miljoen gelovigen aan deze 
kerkdienst deelnemen. 

 

Ontwikkeling van de uitzendingen in Europa. 

In 1946 vond de eerste uitzending plaats per telefoon vanuit Reutlingen (Duitsland). In 
augustus 1951 vond de eerste geluidsuitzending plaats via de postkabel toen 40.000 
toehoorders op verscheidene ontvangstplaatsen in Duitsland waren aangesloten.  

In 1990 valt het startschot voor beeld/geluiduitzendingen via de satelliet. Met de realisering 
van dit project werd het Verlag Friedrich Bischoff GmbH (eigendom van de kerk) in 
Frankfurt/Main beopdracht. De kerkdienst met Pinksteren 1990 vanuit het Austria-Center in 
Wenen werd per satelliet naar meer dan 800 ontvangstplaatsen in West-Europa 
uitgezonden.  

Sinds het midden van de negentiger jaren wordt de jaarlijkse pinksterdienst ook naar de 
Verenigde Staten en Canada, het Zuiden van Afrika en naar Zuid-Amerika uitgezonden. 
Sinds 2005 nemen landen in Zuid-Oost Azië en Australië deel, zodat alle vijf continenten 
worden bereikt 

Voor de eerste keer dit jaar hebben ook enkele ontvangstplaatsen in Europa en Azië via 
Internet toegang tot de pinksterdienst  

 

Netwerk Europa 

Momenteel zijn in 40 landen in Europa en in gedeelten van Azië meer dan 1600 kerken van 
de Nieuw-Apostolische Kerk voor de ontvangst per satelliet en gedeeltelijk Internet uitgerust. 
Het gebied reikt van Scandinavië tot Madeira, Malta, Cyprus en Israël en van de Azoren tot 
achter de Oeral. Daardoor wordt de gelijktijdige vertaling van de preek in meer dan 20 
spraken noodzakelijk. 

 

Groetwoord op Internet 

Voor het pinksterfeest 2007 heeft Stamapostel Dr. Wilhelm Leber een groetwoord via het 
Internet uitgesproken. Hij spreekt daarin over de betekenis van Pinksteren en wat dit feest in 
de kerkelijke kalender van de nieuw-apostolische christenen over de gehele wereld betekent. 
Het groetwoord is in het Duits en in het Engels oproepbaar: http://www.nak.org/de/pfingsten-
2007/ 


