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Illustratie op de omslag:
‘Petrus en de haan’,
Hans Krückeberg 1878-1952,
reliëf uit eikenhout.
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Ten geleide
" En terstond kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord
van Jezus die gezegd had: Voordat de haan kraait, zul je mij
driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter
(Mattheüs 26:75)."
Deze woorden heeft de kunstenaar Hans Krückeberg op zijn reliëf
in beeld gebracht (zie de foto op de omslag).
Het is een verhaal van een mens die zichzelf overschatte (Al moest
ik met je sterven, verloochenen zal ik je niet. Mattheüs 26:35) en nu
oog in oog staat met zijn onvermogen. De roep van de haan
kondigt de opgang van de zon en een nieuwe morgen aan. In het
door angst verduisterde bewustzijn wekt hij het geweten van
Petrus. Hij wordt zich bewust van zijn falen, zijn ontrouw jegens
zijn Heer, zijn zwakheid. Het is een smartelijke ervaring die deze
eerste leerling van de twaalf moet doormaken. Het wenen, dat
uitdrukking is van diep berouw, zal hem tot zelfkennis hebben
geleid.
De evangelist Lukas brengt een verrassend detail: wanneer Jezus
de verloochening voorspelt, zegt hij in dezelfde samenhang, dat
Petrus zijn broeders zal sterken, wanneer hij weer tot bezinning is
gekomen (Lukas 22:32). Christus kijkt naar de toekomst. Hij
voorziet, dat deze bittere ervaring Petrus ontvankelijk zal maken
voor de kracht van Christus en hem zal helpen om een trouwe
dienaar van zijn Heer te worden.
De verloochening van Petrus is een aangrijpend verhaal. Je hoort
en herkent de boodschap: Dit gaat je aan.
Katarina Knijpenga

Rondom de diensten
Mensenwijdingsdienst
Deze dienst vindt in principe vijf keer in de maand plaats, te weten
op drie zondagen om 10.30 uur en op twee donderdagen om
10.00 uur. Voorts is er één keer op donderdag 10.00 uur een
dienst gepland in de Duitse taal. In verband met de christelijke
feesten en de maanden met een vijfde zondag of donderdag wordt
er soms van dit ritme afgeweken.
Diensten van 22 februari t/m 24 maart
Zondag 4 maart, donderdag 8 maart, zondag 11 maart, donderdag
15 maart (Duitstalig) en zondag 18 maart.
Diensten in de Stille Week en met Pasen
Palmzondag
25 maart 10.30 uur ( zie N.B.)
Witte Donderdag
29 maart 10.00 uur
Goede Vrijdag
30 maart 10.30 uur
Stille Zaterdag
31 maart 10.30 uur
Eerste Paasdag
1 april
10.30 uur
N.B. Op zondag 25 maart begint de zomertijd en gaat de klok één
uur vooruit.

Diensten van 5 april t/m 6 mei
Donderdag 5 april, zondag 8 april, donderdag 12 april, zondag 15
april, donderdag 19 april (Duitstalig), zondag 29 april, donderdag
3 mei en
zondag 6 mei.

Diensten in de Hemelvaartstijd en met Pinksteren
Donderdag
10 mei 10.30 uur (Hemelvaartsdag)
Zondag
13 mei 10.30 uur
Donderdag
17 mei 10.00 uur (Duitstalig)
Eerste Pinksterdag 20 mei 10.30 uur
Tweede Pinksterdag 21 mei 10.30 uur
Derde Pinksterdag 22 mei 10.30 uur
Diensten van 31 mei t/m 21 juni
Donderdag 31 mei, zondag 3 juni, donderdag 7 juni, zondag 10
juni en donderdag 21 juni (Duitstalig).
De feesttijden
Trinitarische tijd:
zondag
4 februari t/m zaterdag 3
maart
Lijdenstijd
zondag
4 t/m zaterdag 31 maart
Paastijd:
zondag
1 april t/m woensdag 9 mei
Hemelvaartstijd:
donderdag 10 t/m zaterdag 19 mei
Drie Pinksterdagen: zondag
20, maandag 21 en dinsdag 22
mei
Trinitarische tijd:
woensdag
23 mei t/m zaterdag 23
juni

Het evangelie in de dienst
4 maart
demon
11 maart
vijfduizend
18 maart
25 maart
29 maart
30 maart
Pilatus
31 maart

Lukas 11:14-36

De uitdrijving van een

Johannes 6:1-15

De spijziging van de

1 april
8 april
15 april
22 april
wijnstok'
29 april
6 tot 9 mei
10 tot 19 mei
20 t/m 22 mei
Geest
29 mei
Samaritaanse

Markus 16:1-15
Het Paasevangelie
Johannes 20:19-29 Thomas wordt gelovig
Johannes 10:1-21
'Ik ben de goede herder'
Johannes 15:1-17
'Ik ben de ware

Johannes 8:1-12
De overspelige vrouw
Mattheüs 21:1-11 De intocht in Jeruzalem
Lukas 23:13-32
Jezus voor Pilatus
Johannes 19:1-15
Veroordeling door
Johannes 19:16-42 Kruisiging en graflegging

Johannes 16:1-23
'Ik ga tot de Vader'
Johannes 14:1-21
'Ik ben de weg...'
Johannes 16:24-33
'Sterkt uw moed!'
Johannes 14:23-31 De belofte van de Heilige
Johannes 4:1-26

Jezus spreekt met een
vrouw

3 juni
Nicodemus
10 juni
Jezus
17 juni

Johannes 3:1-16

Jezus in gesprek met

Johannes 1:35-51

De eerste leerlingen van

Lukas 19:1-10

Zacheüs de tollenaar

Gemeenteliederen
Trinitarische tijd:
Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in
uw woorden
Lijdenstijd:
Wees ons nabij, o Heer / Dood noch leven
Paastijd:
Verrezen is de Heer / De God van de vrede
Hemelvaartstijd:
Tot de hoogten / De Waarachtige
Pinksterdagen: Wij hebben niet ontvangen / De Waarachtige
Trinitarische tijd:
Zie ons aan in uw offer verenigd / Heer, in
uw woorden

Zondagsdienst voor kinderen (vanaf klas 1 / groep 3 t/m 14
jaar)
Deze dienst vindt in principe één keer in de maand plaats op
zondag om 10.00 uur. In verband met de christelijke jaarfeesten
wordt er soms van het ritme en van de tijd afgeweken.
Data: 18 maart
11.45 uur
1 april
10.00 uur (Eerste Paasdag)
15 april
11.45 uur
13 mei
10.00 uur
20 mei
10.00 uur (Eerste Pinksterdag)
24 juni
10.00 uur
Voorafgaand aan elke zondagsdienst wordt er om 9.30 uur een
verhaal verteld en het lied geoefend, dat de kinderen in de dienst
zingen. Hierbij zijn behalve de kinderen ook de ouders en andere
volwassenen welkom.
N.B. Op de zondagen 18 maart en 15 april vervalt het verhaal
vooraf in verband met het tarwe zaaien, dat aansluitend aan de
zondagsdienst met de kinderen wordt gevierd, respectievelijk de
opening van de expositie van kindertekeningen, die rond 12.15

uur is gepland.
Het evangelie in de zondagsdienst
18 maart Mattheüs 13
1 april Johannes 20
Herrezene
15 april Johannes 21
leerlingen bij het
13 mei
20 mei
24 juni

Het onkruid en het goede zaad
Maria Magdalena ontmoet de
Jezus verschijnt aan zijn

meer van Tiberias
Handelingen 1 De Hemelvaart
Handelingen 2 Pinksteren
Markus 1
De doop van Jezus in de Jordaan

Liederen in de zondagsdienst
Lijdenstijd:
Paastijd:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Johannestijd:

Zaai nu uw zaad in de aarde, zaaier mijn
Open breekt de aarde
Ik zeg het allen dat Hij leeft
Hemelse vlammen
Engel voor Hem uitgegaan

Sacramenten
Het sacrament van de priesterwijding wordt voltrokken op 16, 17
en 18 februari in Stuttgart en op 4 maart in Tbilisi (Georgië). Op

de wijding worden de volgende 11 kandidaten voorbereid:
Jacob Besuch (D), Bettina Glas (D), Ioseb Gumberidze (Georgië),
Kaori Mogi (Japan), Kristina Parow (Noorwegen), Thomas Prange
(D), Hieronymus Reutsch (D), Martien Thiele (D), Viviane Malena
Trunkle (Brazilië), Friederike Waizenegger (D) en Dorothea
Christa Wolber (D).

Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur
De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen
mensenwijdings-dienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en
duurt een half uur. Het is een viering van en door de
gemeenteleden. Rondom het credo, het evangelie en het Onze
Vader voegt een ieder toe wat hij of zij heeft meegebracht: een
verhaal, een muziekstuk op de piano of gitaar, een lied en/of een
tekst ter overweging.
Data: 25 februari, 22 april, 27 mei en 17 juni.
Cursus over het Johannesevangelie
Dinsdag 19.30-21.00 uur
De cursus wordt naar verwachting vóór Pasen afgerond.
Data: 6 en 27 maart

Tarwe zaaien

Zondag 18 maart, 12.15-13.00 uur
Op deze zondag begint de zondagsdienst voor kinderen om 11.45
uur. Aansluitend is er sap, koffie, thee en iets lekkers in de
gemeenteruimte. Er wordt gezongen en een verhaal verteld. Dan
is het de beurt aan de kleine en grote boeren en boerinnetjes om
tarwe te zaaien in hun potje en in de grote bak van de kerk.
Meenemen: een potje of bakje met aarde.
Graag na afloop een vrijwillige bijdrage.
Jaarlijkse ledenvergadering
Donderdag 22 maart, 20.00 uur
Alle leden ontvangen te zijner tijd een schriftelijke uitnodiging
voor deze vergadering met onder andere de agenda en de
financiële stukken.
Belangstellenden kunnende gegevens aanvragen bij de secretaris
van ons bestuur, Tromp de Vries.
(tel. 071 5416732, e-mail: trompdevries@gmail.com).
Bijeenkomsten in de Stille Week
De diensten zullen beginnen met een korte toespraak over
gebeurtenissen in de Lijdensweek:
-Palmzondag 25 maart, 10.30 uur
De intocht in Jeruzalem
-Witte Donderdag 29 maart, 10.00 uur
De voetwassing
-Goede Vrijdag 30 maart, 10.30 uur
De kruisdraging
-Stille Zaterdag 31 maart, 10.30 uur
De graflegging

Lezing van het Lijdensevangelie
Op Goede Vrijdag 30 maart wordt om 15.00 uur het
Lijdensevangelie gelezen volgens de evangelist Mattheüs, omlijst
door muziek.
De laatste vraag van de leerlingen aan Christus en zijn
hemelvaart
Hemelvaartsdag 10 mei, 12.00-12.45 uur
Aansluitend aan de dienst en een pauze met koffie en thee, zal
Katarina Knijpenga een korte beschouwing houden over de
gebeurtenissen, zoals die aan het begin van de handelingen van de
Apostelen worden weergegeven.
Toespraken op de drie Pinksterdagen
De diensten op de Pinksterdagen zullen beginnen met een korte
toespraak over het thema:
genezing door de Vader
10.30 uur

Eerste Pinksterdag 20 mei,

genezing door de Zoon
10.30 uur

Tweede Pinksterdag 21 mei,

genezing door de Heilige Geest
10.30 uur
Laat de vlammen spreken

Derde Pinksterdag 22 mei,

Pinksterviering op Eerste Pinksterdag 20 mei, 12.00-13.00 uur
Een feestelijke bijeenkomst, die door de programma-commissie
wordt voorbereid en een appèl doet aan de medewerking van de
aanwezige gemeente.

De vier evangelisten
Twee lezingen door Siegwart Knijpenga:
I Zondag 3 juni, 12.00-12.45 uur
Mattheüs en Markus
II Zondag 10 juni, 12.00-12.45 uur
Lukas en Johannes
Er zijn vier evangelisten. Waarom vier voor hetzelfde verhaal?
Mijn indruk: zij moesten hun Heer beschrijven en omdat zij goed
wisten, dat ieder van hen Hem alleen van zijn eigen kant kende,
hebben zij die kant beschreven. In de lezingen op 3 en 10 juni zal ik
dit verder uitwerken.
Siegwart Knijpenga

Mededelingen
Uit het bestuur
Vergaderdata
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 6 maart, 10 april, 8 mei en
12 juni van 9.30 tot 12.00 uur in de Vestesraat.

Uit de programma-commissie
Na verschillende exposities van kunstenaars van buiten de
gemeente is het nu de bedoeling dat er een tentoonstelling komt
met werk van de kinderen van onze gemeente.
Bij de kinderen is het verzoek neergelegd om naar aanleiding van
een verhaal of evangelie-lezing een kunstwerk te maken.
Wanneer dat lukt, dan zal op zondag 15 april om 12.15 uur de
feestelijke opening zijn van deze tentoonstelling.
Voor de kinderen zou het erg leuk zijn wanneer er veel
belangstelling is voor hun werk.
Ik wil u vragen de mededelingen hierover in de gaten te houden!
Met vriendelijke groet, Carien
Agenda Christengemeenschap Leiden
25 februari t/m 21 juni 2018
Februari
Zo.

25

10.00 uur

Gemeenteviering

Maart
Zo.
Di.

4
6

Do.
Zo.
Do.
Zo.

8
11
15
18

Do.
Zo.

22
25

10.30 uur
Mensenwijdingsdienst
9.30 uur Bestuursvergadering
19.30 uur Cursus Johannesevangelie
10.00 uur
Mensenwijdingsdienst
10.30 uur
Mensenwijdingsdienst
10.00 uur
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
10.30 uur
Mensenwijdingsdienst
11.45 uur Zondagsdienst voor kinderen
12.15 uur Tarwe zaaien
20.00 uur
Ledenvergadering
10.30 uur
(begin zomertijd)

Mensenwijdingsdienst
(Palmzondag)
Di. 27
19.30 uur
Cursus Johannesevangelie
Do. 29
10.00 uur
Mensenwijdingsdienst (Witte
Donderdag)
Vr. 30
10.30 uur
Mensenwijdingsdienst (Goede Vrijdag)
15.00 uur Lezing van het Lijdensevangelie
Za. 31
10.30 uur
Mensenwijdingsdienst (Stille Zaterdag)

April
Zo.

1

Do.
Zo.

5
8

Di.
Do.
Zo.

10
12
15

Do.
Zo.
Di.
Zo.

19
22
24
2

Mei

9.30 uur
Verhaal
10.00 uur Zondagsdienst voor kinderen
10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Eerste Paasdag)
10.00 uur
Mensenwijdingsdienst
10.30 uur
Mensenwijdingsdienst
12.00 uur Jubileumfeest
9.30 uur
Bestuursvergadering
10.00 uur
Mensenwijdingsdienst
10.30 uur
Mensenwijdingsdienst
11.45 uur Zondagsdienst voor kinderen
12.15 uur Opening expositie kindertekeningen
10.00 uur
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
10.00 uur
Gemeenteviering
14.00 uur
Programma-commissie
10.30 uur
Mensenwijdingsdienst

Do. 3
10.00 uur Mensenwijdingsdienst
Zo. 6
10.30 uur Mensenwijdingsdienst
Di. 8
9.30 uur Bestuursvergadering
Do. 10
10.30 uur Mensenwijdingsdienst
(Hemelvaartsdag)
12.00 uur
Korte beschouwing door Katarina
Knijpenga
Zo. 13
9.30 uur Verhaal
10.00 uur
Zondagsdienst voor kinderen
10.30 uur
Mensenwijdingsdienst
Do. 17
10.00 uur
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Zo. 20
9.30 uur Verhaal
10.00 uur Zondagsdienst voor kinderen
10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Eerste Pinksterdag)
12.00 uur Pinksterviering
Ma. 21
10.30 uur
Mensenwijdingsdienst (Tweede
Pinksterdag)
Di. 22
10.30 uur
Mensenwijdingsdienst (Derde
Pinksterdag)
Zo. 27
10.00 uur
Gemeenteviering
Do. 31
10.00 uur
Mensenwijdingsdienst
Juni
Zo.

3

Do.
Zo.

7
10

Di.
Zo.

12
17

10.30 uur
12.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
9.30 uur
10.00 uur

Mensenwijdingsdienst
Lezing I door Siegwart Knijpenga
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst
Lezing II door Siegwart Knijpenga
Bestuursvergadering
Gemeenteviering

Do.

21

10.00 uur

Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)

