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Ten geleide
Het Pinkstergebeuren, waarvan de evangelist Lukas in Handelingen 2 bericht,
kan enerzijds als een inslag van iets geheel nieuws worden gezien; anderzijds
bouwt het voort op een traditioneel Joods feest, dat daardoor zijn vervulling
lijkt te vinden. Op de vijftigste dag na Pasen werd immers in het Jodendom
het Wekenfeest gevierd. Dit was oorspronkelijk een oogstfeest (Lev.23:16).
De eerstelingen van de nieuwe tarweoogst werden aan de Godheid geofferd.
In de tijd van het Nieuwe Testament werd tijdens dit feest in het bijzonder
stilgestaan bij het moment dat God zijn verbond sloot met het volk Israël bij
de berg Sinaï en Mozes de tien geboden ontving, waarin God zijn leer
openbaarde.
Laten wij vanuit deze achtergrond kijken naar de afbeelding op de omslag.
Het is een Romaans kapiteel uit de 12e eeuw, afkomstig uit de Basiliek
Sainte- Marie- Madelaine in Vézelay (Bourgondië): twee mannen bedienen
een handmolen, bestaande uit een trechter en een handwiel. De ene man
schudt bedachtzaam de graankorrels in de trechter, de andere bedient met zijn
rechterhand het wiel. Met zijn linkerhand houdt hij een zak eronder die
nagenoeg vol is. De Mystieke Molen (Le Moulin Mystique) is de naam van
het kapiteel. Het wordt als volgt geïnterpreteerd: Mozes stort het graan, de
leer van het Oude Testament, in de trechter; de apostel Paulus vangt het meel
op dat symbool staat voor het Nieuwe Testament. De ogen van Paulus zijn
wijd open van verwondering. Zij doen je denken aan zijn overweldigende
Pinksterervaring vóór Damaskus die een volledige innerlijke omvorming tot
gevolg had. Hij onderging het proces van een mystieke molen. De ijveraar
voor de Joodse leer veranderde in een dienaar en verkondiger van het levende
woord van Christus.
Zo kan wellicht iedere Pinksterervaring, hoe klein ook, dat wat in ons dreigt
te verstarren, innerlijk in beweging brengen en een omvorming bewerken.
Een geïnspireerde Pinksteren toegewenst!
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 om 10.00 uur een dienst gepland in de Duitse taal.
In verband met de christelijke feesten, de maanden met een vijfde zondag of
donderdag en in de vakantiemaand augustus wordt er van dit ritme
afgeweken.
Diensten van 8 juni t/m 30 juli
Donderdag 8 juni (Duitstalig), zondag 18 juni, donderdag 22 juni
(Duitstalig) zaterdag 24 juni om 10.30 uur (Johannesdag), zondag 25 juni,
zondag 2 juli, donderdag 6 juli, zondag 9 juli, donderdag 13 juli, zondag 16
juli, donderdag 20 juli (Duitstalig), zondag 23 juli en zondag 30 juli.
Diensten in augustus
Zaterdag 12 om 10.30 uur, zondag 27 en donderdag 31.
Diensten in september
Zondag 3, donderdag 7, zondag 10, donderdag 14 (Duitstalig), zondag 17,
zondag 24 en vrijdag 29 om 10.30 uur (Michaëldag).
De feesttijden
Drie Pinksterdagen:
Trinitarische tijd:
Johannestijd:
Trinitarische tijd:
Michaëltijd:

zondag 4, maandag 5 en dinsdag 6 juni
woensdag 7 t/m vrijdag 23 juni
zaterdag 24 juni t/m zaterdag 22 juli
zondag 23 juli t/m donderdag 28 september
vrijdag 29 september t/m zaterdag 28 oktober

Het evangelie in de dienst
11 juni
18 juni

Johannes 3: 1-16
Johannes 4: 1-26

Jezus in gesprek met Nikodemus
Jezus spreekt met de Samaritaanse
vrouw

24 juni t/m
3 juli
2 juli
9 juli
16 juli
23 juli
30 juli
6 augustus

Markus 1: 11
Johannes 1: 19-34
Johannes 3: 22-34
Mattheüs 11: 2-15
Markus 8: 27-38
Mattheüs 7: 1-14
Lukas 15
Lukas 9: 1-17
Lukas 18: 35-43
Markus 7: 31-37
Lukas 10: 1-20
Lukas 17:5-19
Mattheüs 6:19-34

Doop van Jezus in de Jordaan
‘Zie het lam Gods’
‘Hij moet groeien, ik moet afnemen’
Christus getuigt van Johannes
De belijdenis van Petrus
Oordeelt niet!
Verloren schaap, verloren penning,
verloren zoon
De uitzending van de twaalf
Genezing van de blinde van Jericho
Genezing van de doofstomme
Uitzending van de tweeënzeventig
Geef ons meer geloof
Vergaart geen aardse schatten!

Lukas 7:11-17

De opwekking van de jongeling te Naïn

Mattheüs 22:1-14

De koninklijke bruiloft

13 augustus
20 augustus
27 augustus
3 september
10 september
17 september
24 t/m
28 september
29 september
en 1 oktober

Gemeenteliederen
Pinksterdagen:
Wij hebben niet ontvangen
Trinitarische tijd: Zie ons aan in uw offer verenigd
Johannestijd:
Wij staan voor U
Trinitarische tijd I: Groot en vol wonderen
(23 juli t/m 27 aug)
Trinitarische tijd II Zie ons aan in uw offer verenigd
(3 t/m 24 sep)
Michaëltijd:
Laten wij afleggen

De waarachtige
Heer, in uw woorden
Heer, in uw woorden
De God van de vrede
De God van de vrede
Dood noch leven

Zondagsdienst voor kinderen (vanaf klas 1 / groep 3 t/m 14 jaar)
Deze dienst vindt in principe een keer in de maand plaats op zondag om
10.00 uur. In verband met de zomervakantie komt deze dienst in de maand
augustus te vervallen. De laatste dienst vóór de zomerpauze is op zondag 2
juli, de eerste daarna op zondag 10 september.
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.
Data tot Kerstmis: 2 juli, 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december
en de kerstdienst voor kinderen op 26 december.
Het evangelie in de zondagsdienst voor kinderen
2 juli
Markus 1 De doop van Jezus door Johannes de Doper
10 september
Lukas 18 Genezing van de blinde
Liederen in de zondagsdienst
Johannestijd:
Engel voor ons uitgegaan
Trinitarische tijd:
Hij is de ster, hij is de zon

Andere bijeenkomsten in de kerk
Gemeenteviering
Zondagochtend 10.00 uur, één keer in de maand
De viering wordt gehouden op een zondag, wanneer er geen mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half uur. Het is een
viering van en door 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 tot Kerstmis: 11 juni, 1 en 29 oktober en 26 november
Cursus over het Johannesevangelie
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Deze cursus vindt in principe in een driewekelijks ritme plaats en wordt
begeleid door
Katarina Knijpenga.
Data: maandag 26 juni (laatste keer voor de zomerpauze) en de dinsdagen
5 en 26 september, 17 oktober, 7 en 28 november en 19 december.

Cursus over de zeven zendschrijven in de Openbaring van Johannes
Zaterdag 10.30 - 11.45 uur
Deze cursus wordt op zaterdag 10 juni afgerond.
Elkaars taal spreken – elkaars taal verstaan – een pinkster-opdracht?
Pinksterviering op zondag 4 juni, 12.00 - 13.00 uur
Na de dienst en een feestelijke koffie- en theepauze zullen enkele
gemeenteleden de Pinksterhymne Veni creator spiritus van Hrabanus Maurus
(780 - 856) in zeven verschillende talen laten horen. Aansluitend zullen wij
met elkaar over het bovenstaande thema in gesprek gaan.
Levend verleden – Bijbelse landschappen
Twee inleidingen over de tentoonstelling van 14 maquettes door Siegwart
Knijpenga:
I De streken Galilea en Judea tussen Mesopotamië en Egypte
(maquettes 1-7)
Zaterdag 24 juni (Johannesdag) 12.00 - 13.00 uur
II De stad Jeruzalem, Paulus’ reisgebied, het eiland Patmos en Israëls
mondiale ligging
Zaterdag 8 juli 10.30 - 11.45 uur

Beste leden en vrienden van de gemeente te Leiden,
Een deel van mijn beroepsmatige werk van 1962 tot op heden bestond uit het
geven van lezingen en cursussen voor volwassenen en godsdienstonderwijs aan
kinderen. Een van de hoofdthema’s was daarbij de inhoud van de bijbel.
Omdat het er daarbij om gaat, hoe Christus op aarde werkzaam werd, wilde ik
ook laten zien waar dit begon. Ik maakte daarom al vroeg het soort
driedimensionale landkaarten die nu in de tentoonstelling bijeengebracht zijn.
Zij kwamen dus voort uit de praktijk van mijn werk en hebben dit ook
ondersteund. Zij hebben elk hun eigen ‘landschapstaal’.
In de twee inleidingen zal dus ter sprake komen wat deze plekken op aarde
voor de ontstaansgeschiedenis van het Christendom betekenden.
Siegwart Knijpenga

Mededelingen
Uit het gemeenteleven
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Op 27 februari jl. is Frans Koot, geboren op 20 juli 1945, na een langdurig
ziekteproces door de poort van de dood gegaan. Hij ontving op 27 december
2016 de stervenswijding. Het eerste deel van de uitvaart vond plaats op
2 maart in Hazerswoude, het tweede deel in het crematorium te Gouda op
3 maart. De mensenwijdingsdienst voor Frans werd gehouden op 18 maart in
het kerkgebouw aan de Vestestraat.

Frans maakte sinds 2011 deel uit van de gemeente te Leiden. Wij hebben veel
aan hem te danken. Hij was op een actieve wijze betrokken bij het reilen en
zeilen van de gemeente. Daarvan getuigen ondermeer een aantal kunstzinnigpraktische voorwerpen die hij voor ons maakte: twee kunstzinnig bewerkte
stenen, twee kamerschermen m.m.v. zijn partner Agnes en een mooi
representatief buitenkastje voor onze affiches. In het bijzonder herinner ik me
zijn positiviteit en hartelijkheid waarmee hij op zondag in ons midden
aanwezig was.
Katarina Knijpenga

Uit het bestuur
Vergaderdata
Het bestuur vergadert op de dinsdagen 5 september, 10 oktober,
7 november en 12 december.
Expositie in de Vestestraat
In de maanden juni, juli en augustus zal er een tentoonstelling zijn van
veertien maquettes over het thema: Levend verleden – Bijbelse landschappen.
De maquettes zijn gemaakt door Siegwart Knijpenga.
Op de zaterdagen 24 juni en 8 juli zal hij een toelichting geven op zijn werk.
(zie ook ‘Andere bijeenkomsten’)

Agenda Christengemeenschap Leiden juni t/m september 2017
Juni
Do.
Za.
Zo.
Zo.
Do.
Za.

8
10
11
18
22
24

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

Juli
Zo.

2

Do. 6
Za. 8

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

Zo.
Do.
Zo.
Do.
Zo.
Zo.

10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.30 uur

Mensenwijdingsdienst
Cursus over de zendschrijven
Gemeenteviering
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Mensenwijdingsdienst (Johannesdag)
Inleiding Bijbelse landschappen I door
Siegwart Knijpenga
Zo. 25 10.30 uur Mensenwijdingsdienst
Ma. 26 19.30 uur Cursus Johannesevangelie

9
13
16
20
23
30

Verhaal
Zondagsdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst
Inleiding Bijbelse landschappen II
door Siegwart Knijpenga
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst

Augustus
Za. 12 10.30 uur Mensenwijdingsdienst
Zo. 27 10.30 uur Mensenwijdingsdienst
Do. 31 10.00 uur Mensenwijdingsdienst

September
Zo.
Do.
Zo.
Do.
Zo.
Zo.
Di.
Vr.

3 10.30 uur
19.30 uur
7 10.00 uur
10 9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
14 10.00 uur
17 10.30 uur
24 10.30 uur
26 19.30 uur
29 10.30 uur

Mensenwijdingsdienst
Cursus Johannesevangelie
Mensenwijdingsdienst
Verhaal
Zondagsdienst voor kinderen
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst (Duitstalig)
Mensenwijdingsdienst
Mensenwijdingsdienst
Cursus Johannesevangelie
Mensenwijdingsdienst (Michaëldag)

