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Ten geleide
In november wanneer het christelijk jaar ten einde gaat, kijken wij terug op de
achter ons liggende tijd met zijn mooie en moeilijke momenten. In het
bijzonder gedenken wij allen die van ons zijn heengegaan en staan stil bij de
herinneringen die ons met hen verbinden.
In de donkerte en stilte van de laatste novemberdagen lijkt er iets te
veranderen. Je bespeurt het in de natuur om je heen en in jezelf: een nieuwe
wording begint, Advent, het begin van het christelijk jaar nadert. Advent
betekent aankomst. Wij vieren het in de Christengemeenschap in het teken
van Christus' wederkomst.
Reeds de oud-testamentische profeten leefden in de verwachting van de
Messias en profeteerden zijn komst. De profeet Daniël ( 6e eeuw vóór
Christus) zag in een nachtelijk visioen ' met de wolken van de hemel iemand
aankomen die op een mensenzoon leek...Zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij die nooit vergaat...' (Daniël 7:13 en 14).
Het gebrandschilderde, lancetvormige venster van Chartres, dat op de omslag
is afgebeeld, laat de profeet Daniël zien die de evangelist Markus op zijn
schouders draagt, een voorstelling die de nauwe band tussen het Oude en
Nieuwe Testament benadrukt.
Christus beroept zich immers op de messiaanse profetie van Daniël en betrekt
deze op zichzelf, wanneer hij enkele dagen vóór zijn sterven met zijn
leerlingen over zijn wederkomst spreekt: 'In die tijd zullen zij schouwen de
Mensenzoon, komende in de wolken met machtig bewegende kracht en
veelvuldige openbaring' (Markus 13:26).
De vervulling van dit Christuswoord is reeds begonnen. Daarvan getuigen een
aantal hedendaagse Christus-ervaringen. Emil Bock spreekt in deze samenhang
over een nieuw kerstgeheim, een tweede kerstgebeuren, waarnaar wij als
mensheid mogen toegroeien. Christus die als Mensenzoon op de wolken
verschijnt, ' stelt ons het beeld voor ogen van de ware, volledige mens. De
spiegel, waarin wij mogen kijken wanneer ons oog zijn blindheid verliest, laat
ons het ware, hoogste doel van de mens op aarde, de zin van het leven zien.'
( E.Bock: 'De wederkomst van Christus. Van geloven tot schouwen' )
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 in de maand op donderdag om 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 7 t/m 24 december
Zondag donderdag 7, zondag 10, donderdag 14, zondag 17 en donderdag 21
(Duitstalig).
Diensten in de Kersttijd en op Driekoningendag
Eerste Kerstdag
25 december
0.00 uur (zie N.B.)
Eerste Kerstdag
25 december
8.00 uur
Eerste Kerstdag
25 december
10.30 uur
Tweede Kerstdag
26 december
10.30 uur
Donderdag
28 december
10.00 uur
Zondag
31 december
10.30 uur
Donderdag
4 januari
10.00 uur
Driekoningendag
6 januari
10.30 uur
N.B. In deze dienst wordt er aan de gemeente geen communie uitgedeeld.
Diensten van 7 januari t/m 4 maart
Zondag 7 januari, donderdag 11 januari, zondag 14 januari, zondag 21
januari, donderdag 25 januari (Duitstalig), donderdag 1 februari, zondag 4
februari, donderdag 8 februari, zondag 11 februari, zondag 18 februari,
donderdag 22 februari (Duitstalig) en zondag 4 maart.

De feesttijden
Adventstijd:
Kersttijd:
Epifanie:
Trinitarische tijd:
Lijdenstijd:

zondag
maandag
zaterdag
zondag
zondag

3 t/m zondag 24 december
25 december t/m vrijdag 5 januari
6 januari t/m zaterdag 3 februari
4 februari t/m zaterdag 3 maart
4 t/m zaterdag 31 maart

Het evangelie in de dienst
10 december
17 december

Markus 13:24-36 De komst van de Mensenzoon
Mattheüs 25:1-13 Gelijkenis van wijze en de dwaze
maagden
24 december
Lukas 1:26-38
De aankondiging van de engel aan
Maria
25 december I Mattheüs 1
De geboorte van Jezus
25 december II Lukas 2:1-20
De aanbidding van de herders
25 december III Johannes 21:15-25 De Herrezene in gesprek met Petrus
26 t/m 31 dec. 1 Johannes 1:1-7
Getuigenis van het levende Woord
1 t/m 5 jan.
Lukas 2:21-40
Jezus' besnijdenis en opdracht in de
tempel
6 t/m 13 jan. Mattheüs 2:1-12
De komst van de priesterwijzen
14 januari
Lukas 2:41-52
De twaalfjarige Jezus in de tempel
21 januari
Johannes 2:1-11
De bruiloft te Kana
28 januari
Mattheüs 8:5-18
De hoofdman van Kapernaüm
4 februari
Lukas 8:4-18
Gelijkenis van het zaad
11 februari
Lukas 18:18-34
De rijke tempeloverste
18 februari
Mattheüs 4:1-11
De verzoeking in de woestijn
25 februari
Mattheüs 17:1-13 De openbaring op de berg
4 maart
Lukas 11:14-36
Uitdrijving van demonen

Gemeenteliederen
Adventstijd:
Kersttijd:
Epifanie:
Trinitarische tijd:

O neig uw oor tot mij / De God van de vrede
God, wij loven U / God is liefde
O heer, wil mij wijzen uw wegen / God is liefde
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 feesten kan er van dit ritme worden
afgeweken.
Data: 14 januari en 18 februari.
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.
Kerstdienst voor kinderen (vanaf klas 1 / groep 3 t/m 14 jaar)
Tweede Kerstdag 26 december om 10.00 uur
Eénmaal per jaar heeft de dienst voor kinderen een andere vorm. Op Tweede
Kerstdag worden de kinderen zoals altijd binnen geleid in de kerkruimte.
Zij horen het Kerstevangelie, zoals Lukas het vertelt, maar in andere
bewoordingen. Er wordt gesproken over de winterse zon die laag aan de hemel
staat, en over de nieuwe zon die met de komst van Christus op aarde kwam.
Hij bracht nieuw leven voor de aarde en de mensen. Dit voelden de herders,
toen zij knielden voor het kind in de kribbe.
De kinderen spreken tijdens deze dienst zelf geen gebed, geven geen antwoord
en zingen geen lied. Zo kunnen zij met de herders in de Kerstnacht het geheel
stil luisterend in zich opnemen.
U wordt verzocht om 9.30 uur met uw kind(eren) in de kerk aanwezig te zijn
ter voorbereiding op deze bijzondere dienst.

Het evangelie in de zondagsdienst
14 januari
18 februari

Mattheüs 2 De komst van de priesterwijzen
Mattheüs 4 De verzoeking in de woestijn

Liederen in de zondagsdienst
Adventstijd:
Epifanie:
Trinitarische tijd:

Maria door een doornwoud ging
Nu zijt wellekome
Wees Gij een leid-ster boven mij

Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur, één keer in de maand.
De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen
mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half
uur. Het is een viering van en door de gemeenteleden. Rondom het credo,
evangelie en Onze Vader voegt een ieder toe wat hij of zij heeft meegebracht:
een verhaal, een muziekstuk op de piano of gitaar, een gedicht, een lied en/of
een tekst ter overweging.
Data: 28 januari, 25 februari, 22 april, 27 mei en 17 juni.
Cursus over het Johannesevangelie
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur.
Data: 12 december, 16 januari, 13 februari en 6 maart.

De drievoudige aanhef van de Kersttijd
Zondag 10 december, 12.00 - 12.45 uur.
Inleiding door Katarina Knijpenga
De Kersttijd begint met drie mensenwijdingsdiensten op de Eerste Kerstdag:
in het midden van de nacht om 0.00 uur, bij de dageraad om 8.00 uur en in
de ochtend om 10.30 uur.
Elk van de drie diensten heeft een eigen epistel en evangeliegedeelte. In de
nacht wordt het begin van het Mattheüsevangelie gelezen, bij de dageraad
klinkt het geboorteverhaal volgens Lukas; dat is het midden van de alle vier
evangeliën omvattende tekst. In de ochtend horen wij tenslotte de laatste
woorden van het Johannesevangelie. Zo wordt in deze drie diensten de boog
gespannen van het begin tot aan het slot van de vier evangeliën.
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Et incarnatus est - Hij nam lichaam aan
Twee kunstbeschouwingen over drie miniaturen.
I De geboorte van Jezus volgens de evangelist Lukas, miniatuur uit een
perikopenboek , de Codex Vysehradensis (1080).
Donderdag 4 januari, 11.15 - 11.45 uur.
II Twee miniaturen over de geboorte van Jezus uit het Kostbare Evangeliar van
Bernward van Hildesheim.
Zaterdag 6 januari, 12.00 - 12.45 uur.
Na de dienst en een korte pauze met koffie en thee, zullen we ons verdiepen
in deze bijzondere miniaturen, die het kosmische aspect van het geboorteverhaal uitbeelden.

Hoe verdiep ik mijn beleving van de mensenwijdingsdienst?
Zaterdag 13 en 27 januari, 10.30 - 11.45 uur.
Wanneer je aan de mensenwijdingsdienst innerlijk actief wilt deelnemen, zal je
wellicht de behoefte hebben om de cultische woorden, handelingen en vormen
te begrijpen en zo je beleving van de dienst te verdiepen.
Op deze zaterdagochtend-bijeenkomsten is er gelegenheid om vragen te stellen
omtrent de dienst en ervaringen met elkaar te delen.
Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur. Katarina Knijpenga zal de bijeenkomst
met een korte opmaat inleiden.
Werbeckzang
Op donderdagavonden wordt er gezongen vanaf 20.00 uur.
Data: 7, 14 en 21 december.
Informatie betreffende de data in het nieuwe jaar bij Ina van der Post,
tel.: 071-5140976.

Mededelingen
Uit het bestuur
Vergaderdata
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 12 december, 9 januari en 6 februari
om 9.30 uur in de Vestestraat.

Uit de taakgroepen
Expositie in de Vestestraat
Met voldoening kijken wij terug op de maquettes 'Bijbelse landschappen' van
Siegwart Knijpenga, die gedurende de zomermaanden in de Vestestraat werden
tentoongesteld. Inmiddels hebben wij Anna de Mol van Otterloo bereid
gevonden om haar werk in de kerk te exposeren. Haar schilderijen zullen in de
tijd van Advent, Kerstmis en Driekoningen worden tentoongesteld. Het thema
van de expositie is "Schilderen tussen licht en donker". De expositie zal op 24
november worden ingericht en op zondag 3 december worden geopend (zie
ook bij Andere bijeenkomsten in dit gemeentebericht).
Agenda
7 december 2017 t/m
December 2017
Do. 7
10.00 uur
20.00 uur
Zo. 10
10.00 uur

Di.

12

Do. 14
Zo.

17

10.30 uur
12.00 uur
9.30 uur
19.30 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

4 maart 2018
Mensenwijdingsdienst
Werbeckzang
Adventliederen zingen o.l.v. Siegwart
Knijpenga (tot 10.20 uur)
Mensenwijdingsdienst
Inhoudelijke bijdrage door Katarina Knijpenga
Bestuursvergadering
Cursus over het Johannesevangelie
Mensenwijdingsdienst
Werbeckzang
Adventliederen zingen o.l.v. Siegwart
Knijpenga (tot 10.20 uur)
Mensenwijdingsdienst

Do.

21

10.00 uur
20.00 uur
Eerste Kerstdag
Ma. 25
0.00 uur
8.00 uur
10.00 uur
Tweede Kerstdag
Di. 26
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
Do. 28
10.00 uur
Zo. 31
10.30 uur

Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Werbeckzang
Mensenwijdingsdienst I
Mensenwijdingsdienst II
Mensenwijdingsdienst III
Voorbereiding op de Kerstdienst voor kinderen
Kerstdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst

Januari 2018
Do.
4
10.00 uur
11.15 uur
Za.
6
10.30 uur
12.00 uur
Zo.
7
10.30 uur
Di.
9
9.30 uur
Do. 11
10.00 uur
Za.
13
10.30 uur
Zo. 14
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
Di.
16
19.30 uur
Zo. 21
10.30 uur
Do. 25
10.00 uur
Za. 27
10.30 uur
Zo. 28
10.00 uur

Mensenwijdingsdienst
Kunstbeschouwing I
Mensenwijdingsdienst (Driekoningendag)
Kunstbeschouwing II
Mensenwijdingsdienst
Bestuursvergadering
Mensenwijdingsdienst
Gesprek over de mensenwijdingsdienst I
Verhaal
Zondagsdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Cursus over het Johannesevangelie
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Gesprek over de mensenwijdingsdienst II
Gemeenteviering

Februari 2018
Do.
1
10.00 uur

Mensenwijdingsdienst

Zo.
Di.
Do.
Zo.
Di.
Zo.

4
6
8
11
13
18

Do.
Zo.

22
25

10.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
19.30 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Maart 2018
Zo.
4
10.30 uur

Mensenwijdingsdienst
Bestuursvergadering
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst
Cursus over het Johannesevangelie
Verhaal
Zondagsdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Gemeenteviering

Mensenwijdingsdienst

