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Ten geleide 
 
Wandelend in de bergen werden wij overvallen door een zware regenbui. 
Toen het weer droog was, bedekte een donkere wolkenwand de oostelijke 
bergruggen, vanuit het westen beschenen door de laagstaande avondzon. Vol 
spanning keken wij naar de donkere wolken: daar was hij, de regenboog! Teer 
lichtte hij op, steeds krachtiger werden de kleuren, totdat de boog het 
oostelijk front in zijn volle kleurenpracht omspande. Aan de bovenkant van 
de boog, naar de hemel gericht, verschenen de lichte kleuren geel, oranje en 
rood, aan de binnenkant, naar de aarde toegekeerd, blauw, indigo en violet. In 
het midden lichtte het groen op dat de tegengestelde kleuren, kosmisch licht 
en aardse stof, samenvoegde tot een eenheid. 
De kleurenboog werd in oude tijden gezien als een goddelijk teken. In het 
Oude Testament verschijnt hij als teken van het verbond dat God met de 
mensen sluit, nadat de zondvloed is voorbijgegaan. Men zag in deze boog een 
zinnebeeld van vrede en verzoening. Tevens beleefde men in de lichtende 
kleuren de openbaringsglans van de Godheid. 
Ook vandaag de dag laat dit natuurverschijnsel je niet onberoerd. In 
verwondering kijk je omhoog. Je ziet hoe de kleuren oplichten, verbleken en 
opnieuw verschijnen. Dit raakt je in de ziel; de zintuigelijke waarneming krijgt 
een innerlijke dimensie. Daarvan spreekt het getijdengebed dat in de 
Adventstijd aan het begin en het eind van de mensenwijdingsdienst klinkt: de 
Godheid die in de zonnewagen en de kleurenboog opglanst, begint in het 
innerlijk van de mens te spreken van een nieuwe wording. Daarin klinkt de 
belofte van een toekomstige schepping waarin hemel en aarde, geest en 
materie, in harmonie zijn verbonden.       
   
                                                                                       Katarina Knijpenga       
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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 1 december t/m 24 december 
Donderdag 1 december, zondag 4 december, donderdag 8 december 
(Duitstalig), zondag 11 december en donderdag 15 december. 
 
Diensten in de Kersttijd en op Driekoningendag 
Eerste Kerstdag   25 december    0.00 uur 
Eerste Kerstdag    25 december    8.00 uur 
Eerste Kerstdag    25 december  10.30 uur 
Tweede Kerstdag    26 december  10.30 uur 
Donderdag     29 december  10.00 uur 
Zondag       1 januari           10.30 uur 
Donderdag       5 januari           10.00 uur 
Driekoningendag, vrijdag  6 januari           10.30 uur 
 
Diensten van 8 januari t/m 5 maart 
Zondag 8 januari, donderdag 12 januari, zondag 15 januari, zondag 22 
januari, donderdag 26 januari (Duitstalig), donderdag 2 februari, zondag 5 
februari, donderdag 9 februari, zondag 12 februari, donderdag 16 februari, 
zondag 19 februari, donderdag 23 februari (Duitstalig) en zondag 5 maart. 
 
De feesttijden 
 
Adventstijd:   zondag  27 november t/m zaterdag 24 december 
Kersttijd:    zondag  25 december t/m donderdag 5 januari 
Epifanie:   vrijdag     6 januari t/m zaterdag 4 februari 
Trinitarische tijd:   zondag    5 februari t/m zaterdag 18 maart 
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Het evangelie in de dienst 
27 november     Lukas 21: 25-36   Waakt en bidt! 
  4 december     Markus 13: 24-36   De komst van de Mensenzoon 
11 december     Mattheüs 25: 14-30  De gelijkenis van de ontvangen talenten 
18 december     Lukas 1: 39-56   Maria en Elisabeth 
25 december I   Mattheüs 1    De geboorte van Jezus 
25 december II  Lukas 2: 1-20   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   De getuigenis van het levende Woord 
1 t/m 5 jan       Lukas 2: 21-40   Jezus’ besnijdenis en opdracht in de    

                                      tempel 
6 t/m 14 jan     Mattheüs 2: 1-12   De komst van de priesterwijzen 
15 januari        Lukas 2: 41-52    De twaalfjarige Jezus in de tempel  
22 januari        Johannes 2: 1-11   De bruiloft te Kana    
29 januari        Mattheüs 8: 4-18   De hoofdman te Kapernaüm 
  5 februari        Lukas 8: 4-18   De gelijkenis van het zaad 
12 februari        Johannes 5: 1-17   De genezing bij Bethesda 
19 februari        Mattheüs 20: 1-16   De gelijkenis van de arbeiders in de  
                                                        wijngaard 
26 februari        Lukas 18: 18-34   De rijke jongeling 
  5 maart        Mattheüs 4: 1-11   De verzoeking in de woestijn 
 
Gemeenteliederen 
Adventstijd:  O neig uw oor tot mij / De God van de vrede 
Kersttijd:  God, wij loven U / God is liefde 
Epifanie:  O Heer, wil mij wijzen uw wegen / God is liefde 
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 kan er van dit ritme 
worden afgeweken.  
Data: zondag 11 december om 11.45 uur, zondag 8 januari, zondag 19 
februari en zondag 19 maart. 
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 zondag 
11 december begint deze dienst om 11.45 uur en vervalt het verhaal. 
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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 de kinderen een andere vorm. Op 
Tweede Kerstdag worden de kinderen zoals altijd binnengelaten 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 voor de aarde en de mensen nieuw leven. 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) aanwezig te zijn ter 
voorbereiding op deze bijzondere dienst. 
 
Het evangelie in de zondagsdienst voor kinderen 
 
11 december   Lukas 1        Maria ontmoet Elisabeth 
  8 januari     Mattheüs 2    De komst van de priesterwijzen 
19 februari     Mattheüs 12  Genezing van de man met de verdorde hand 
19 maart     Johannes 6     De spijziging van de vijfduizend 
 
Liederen in de zondagsdienst 
 
Adventstijd:    Maria door een doornwoud ging 
Epifanie:    Nu zijt wellekome 
Trinitarische tijd:   Wees gij een leidster boven mij 
Lijdenstijd:    Zaai nu uw zaad in de aarde zaaier mijn  
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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 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;  18 december, 29 januari, 26 februari, 30 april, 21 mei en 18 juni. 
 
Cursus over het Johannesevangelie 
 
Dinsdag, 19.30 - 21.00 uur 
Data: 29 november, 13 december, 17 januari, 7 februari en 7 maart.  
Graag een vrijwillige bijdrage. 
 
 
Cursus over de brief van Paulus aan de Galaten 
 
Zaterdag 10.30 - 11.45 uur 
Deze cursus is in september begonnen en wordt vermoedelijk afgerond op 10 
december. 
Graag een vrijwillige bijdrage. 
 
 
De geboorte van het kind Jezus en de geboorte van Christus in de mensenziel 
 
Zondag 11 december 12.15 - 12.45 uur 
Op deze dag vindt de zondagsdienst voor kinderen na de 
mensenwijdingsdienst plaats om 11.45 uur. Aansluitend daaraan en na een 
gemeenschappelijke pauze met koffie, thee en sap blijven de kinderen bij 
Annelies in de koffieruimte. Voor de ouders en de verdere gemeente zal 
Katarina Knijpenga in de kerkruimte boven een korte inhoudelijke bijdrage 
geven ter  voorbereiding op de Kerstdienst voor kinderen. 
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De drievoudige aanhef van de Kersttijd 
 
De Kersttijd begint met drie mensenwijdingsdiensten, om middernacht, bij de 
dageraad en in de ochtend. In Leiden zullen deze diensten voor het eerst 
worden gehouden op 
Eerste Kerstdag 25 december   0.00 uur 
Eerste Kerstdag 25 december   8.00 uur 
Eerste Kerstdag 25 december 10.30 uur.  
 
Elk van deze diensten heeft een eigen epistel en evangeliegedeelte; samen 
vormen zij één geheel. In de nacht wordt het begin van het Mattheüsevangelie 
gelezen en bij de dageraad klinkt het geboorteverhaal volgens Lukas 2, het 
midden van de vier evangeliën. In de ochtend horen we 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. 
 
Hoe verdiep ik mijn beleving van de mensenwijdingsdienst? 
 
Zaterdag 14 en 28 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 zaterdagochtendbijeenkomsten 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. 
Vooraankondiging lezing 
 
Van Jeruzalem naar Emmaüs tot ver voorbij de Jordaan. Mijn inspiratie op 
weg door de zuidelijke Levant. 
Zaterdag 8 april 2017 om 10.30 uur. 
Lezing door Jeannette Boertien. 
 
Werbeckzang 
 
Op donderdagavonden wordt er gezongen vanaf  20.00 uur. 
Data: 1 en 15 december 
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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 13 december, 10 januari en  
14 februari om 14.00 uur. 
 

Uit het convent 
 
Overlijdensbericht 
 
Op zaterdag 17 september 2016 overleed Hans-Werner Schroeder, geboren 
op 24 augustus 1931, in een verzorgingshuis in Stuttgart. 
Hans-Werner Schroeder ontving op 12 maart 1955 in Stuttgart de 
priesterwijding. Hij begon  als gemeentegeestelijke in Berlijn en maakte van 
1968 tot 2000 deel uit van de leiding van het priesterseminarie in Stuttgart. 
Van 1979 tot zijn emeritaat in 2000 was hij lid van de Kring van Zeven, het 
centrale leidinggevende orgaan van de internationale priesterkring. 
Hans-Werner Schroeder werd in Nederland o.a. bekend door zijn boeken 
waarvan een aantal werd vertaald in het Nederlands: 
Gebed en meditatie (1977) 
De hemelse hiërarchieën (1983) 
Drieëenheid en Drievuldigheid (1990) 
Over de wederkomst van Christus (2000) 
Leven met Christus (2003) 
De kosmische Christus (2007) 
Over de epistels in de mensenwijdingsdienst (2009) 
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Ingekomen stukken 
 
Twee verschillende impressies van de Michaëlsviering  2016 
 
Impressie van Carien van Westing. 
 
Zondag 16 oktober na de Mensenwijdingsdienst vond de Michaëlsviering 
plaats, georganiseerd door de Programmacommissie, met als thema : 
”De goddelijke wapenrusting”.  
Na een inleiding van Katarina konden de deelnemers kiezen uit de 
verschillende onderdelen van die wapenrusting, aangegeven op gekleurde 
kaartjes. Zo werd voor iedereen duidelijk wie hetzelfde onderdeel had 
uitgekozen. Op die manier werden er groepjes gevormd. Elke groep werd 
geleid door een lid van de programmagroep om de discussie op gang te 
brengen, daar de tijd zeer gelimiteerd was. Enkele groepen zijn gecombineerd 
geweest door de gemaakte keuzes. 
Na de groepsdiscussie kwamen we weer bij elkaar om van elkaar te horen wat 
dat deel van de wapenrusting hen had gebracht, om daarna nog te kunnen 
praten met elkaar in de grote kring. Wat er in alle groepen is besproken, kan 
ik niet vertellen, maar wel wat er, in de groep waar ik zelf aanwezig was, is 
gezegd. 
Het schild (Geloof) : schild geeft bescherming. Vraagt kritisch naar jezelf te 
kijken, helpt grenzen te stellen, geeft kracht het leven aan te kunnen, geeft 
meer inzicht wat tot dankbaarheid leidt. Leert eigen oordeel terug te houden, 
wat tot tolerantie kan leiden. Grote wilsoefening. Het zwaard (van de Geest): 
is het woord van God. Gaat om je eigen houding en woordkeuze. Je kan 
ermee steken, maar ook beschermen. Licht van het zwaard geeft licht in de 
duisternis. Gaat om inschatten van de ander: je kunt ook zwijgen. 
     Het was een mooie ervaring om van een ieder te horen wat er over ieder   
     deel van de wapenrusting werd gezegd. 
     Als algemene conclusie kan ik misschien het volgende weergeven wat      
     vanuit de grote kring naar voren kwam en voor iedereen een weg kan  
     wijzen, ook voor diegenen die er niet bij konden zijn. 

 
Te trachten de gehele wapenrusting tot Christuskracht te maken is een  
wilsoefening. 
We herkennen dit in de mensenwijdingsdienst, die ons kracht geeft voor 
dit streven. 
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Impressie van Louise Pino 
De gemeente heeft zondag 16 oktober na de Mensenwijdingsdienst met elkaar 
een Michaëlsviering gehouden. Daarbij hebben de aanwezigen zich verdiept in 
de mogelijke betekenis voor ieder persoonlijk van de geestelijke wapenrusting 
waarover de apostel Paulus schrijft in het zesde hoofdstuk van zijn brief aan 
de gemeente te Efeze. 
Katarina Knijpenga hield een inleiding over het probleem van de engelwezens 
die zich van hun oorspronkelijke opdracht hebben afgewend, als achtergrond 
van deze oproep van Paulus. Vervolgens koos ieder één van de onderdelen van 
de beschermende wapenrusting waar hij of zij zich samen met anderen nader 
in wilde verdiepen. In vier verschillende groepjes werd er gesproken over wat 
deze beelden bij je opriepen en hoe dat vorm kan krijgen in het dagelijks 
leven. Of wat dat van iemand kan vragen. 
Ter sprake kwam dat zowel het hoofd als het harte-gebied en de ledematen 
betrokken waren in deze weerbaarheid. Dus in deze geestelijke strijd tegen het 
kwaad moeten het handelen, het voelen en het denken worden ingeschakeld.  
Onder de tentoongestelde afbeeldingen bevonden zich twee schilderijen van 
Rembrandt die een man met een helm toonden. Het licht valt in beide zowel 
op de helm/het hoofd als op het hart. Het gaat om het harte-denken dat 
beschermd moet worden. 
Zo kwam ook aan de orde dat woorden als een zwaard ten goede en ten 
kwade ingezet kunnen worden, maar dat het zwaard dat Michaël hanteert naar 
beneden is gericht en niets agressiefs uitstraalt. 
Naar aanleiding van het aandoen van de sandalen van de bereidheid van het 
Evangelie van de vrede viel op dat er blijkbaar een verband bestaat tussen het 
gaan van je weg door de wereld en door het leven en het uitdragen in woord 
en vooral gedrag van een boodschap van vrede en harmonie. Er werd gewezen 
op "Elke stap is vrede" van Thich Nhat Hanh en de Amerikaanse vrouw die 
al haar bezittingen heeft opgegeven en als Peace Pelgrim door de Verenigde 
Staten rondtrekt. 
De bijeenkomst werd afgesloten door weer met alle groepjes bijeen te komen 
om verslag te doen van de diverse gesprekken en nog kort te reflecteren op 
wat men van elkaar beluisterde. 
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Bericht van de boekentafel 

 

De driedelige serie 'Sacramenten in de Christengemeenschap' is 

compleet              

 

In september is het laatste deel van de serie 'Sacramenten in de 

Christengemeenschap' verschenen. De serie volgt de levensloop van de mens 

en is bedoeld voor ieder die geïnteresseerd is in het hoe en waarom van wat er 

in de Christengemeenschap in de diensten gebeurt. 

Het eerste deel (W.Bos, 'Doop-Zondagsdienst voor de kinderen-

Jeugdwijding') gaat over onze diensten voor kinderen vanaf de geboorte tot 

hun veertiende jaar. 

Het tweede deel (M.de Nooij, B.Hessen, M.Driessens, 'De sacramenten van 

het altaar, het gesprek, het huwelijk') gaat over de diensten in het volwassen 

leven. 

Het nu verschenen derde deel (M.Driessens, 'Rondom het sterven-

Stervenswijding, Uitvaartdienst, Mensenwijdingsdienst voor de gestorvene') 

gaat over het levenseinde, waarbij de auteur ook ingaat op wat daar bij komt 

kijken op het gebied van stervensbegeleiding, waken, het leven met de 

gestorvenen. tevens gaat zij in op diverse actuele vragen rondom het 

levenseinde. De verwachting is, dat niet alleen onze eigen leden en 

belangstellenden (en hun toekomstige nabestaanden) veel aan de inhoud van 

dit derde deel zullen hebben, maar dat het ook een ruimere kring van mensen 

zal interesseren. 

Er wordt voor het derde deel deel geen centrale boekpresentatie georganiseerd, 

maar in veel gemeenten, waaronder ook Leiden,  zal in de herfst aan de 

verschijning ervan (en daarmee aan het gereed komen van de serie) aandacht 

worden besteed.  

Marianne de Nooij                         

geestelijke in de gemeente Amsterdam en redacteur van de serie 
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Folder van de Christengemeenschap Kampen 
 
Bij dit gemeentebericht vind je de folder van de Christengemeenschap 
Kampen 2017 voor kinderen, jongeren en gezinnen. Gebruik je de folder zelf 
niet, geef hem dan graag door aan anderen of leg hem ergens neer op een 
geschikte plek. Correctie, de leeftijdsaanduiding voor het Vakantie'vier'kamp 
moet zijn: 2 t/m 10 jaar, kinderen jonger dan 2 jaar alleen na overleg. 
 
Staflid worden in één van de kampen? 
 
Ben je 18 jaar of ouder en heb je zin om als staflid mee te gaan met één van de 
zomerkampen in binnen- of buitenland, geef je dan snel op via 
www.christengemeenschapkampen.nl/stafaanmelding.  
De eerste stafbijeenkomst, waarop alle staven worden samengesteld, is op 
zondagmiddag 29 januari. 
 
 
Agenda  
 
1 december 2016  t/m  5 maart 2017 
 
December 
Do.   1 10.00 uur  Mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur  Werbeckzang 
Zo.   4 10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
Do.   8 10.00 uur  Mensenwijdingsdienst (Duitstalig) 
Za.  10 10.30 uur  Cursus over de Brief aan de Galaten 
Zo.  11 10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
  11.45 uur  Zondagsdienst voor kinderen 
          12.15 uur  Inhoudelijke bijdrage over de Kerstdienst voor  
                                     kinderen 
Di.   13 14.00 uur  Bestuursvergadering 
  19.30 uur  Cursus over het Johannesevangelie 
Do.  15 10.00 uur  Mensenwijdingsdienst 
  11.15 uur  Programmacommissie 
  20.00 uur    Werbeckzang 
Zo.  18 10.00 uur  Gemeenteviering 
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Eerste Kerstdag 
Zo.  25   0.00 uur  Mensenwijdingsdienst I 
    8.00 uur  Mensenwijdingsdienst II 
  10.30 uur  Mensenwijdingsdienst III 
 
Tweede Kerstdag 
Ma.  26 10.00 uur  Kerstdienst voor kinderen 
  10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
Do.  29 10.00 uur    Mensenwijdingsdienst 
   
Januari 
Zo.    1 10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
Do.    5 10.00 uur  Mensenwijdingsdienst   
Vr.     6 10.30 uur  Mensenwijdingsdienst (Driekoningendag) 
Zo.     8   9.30 uur  Verhaal 
  10.00 uur  Zondagsdienst voor kinderen 
  10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
Di.    10 14.00 uur  Bestuursvergadering 
Do.   12 10.00 uur  Mensenwijdingsdienst 
Za.    14 10.30 uur  Bijeenkomst ter verdieping van de   
                                     mensenwijdingsdienst 
Zo.    15 10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
Di.    17 19.30 uur  Cursus over het Johannesevangelie 
Zo.    22 10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
Do.    26 10.00 uur  Mensenwijdingsdienst (Duitstalig) 
Za.     28 10.30 uur  Bijeenkomst ter verdieping van de   
                                     mensenwijdingsdienst  
Zo.     29 10.00 uur  Gemeenteviering 
 
Februari 
Do.      2 10.00 uur  Mensenwijdingsdienst 
Zo.      5 10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
Di.       7 19.30 uur  Cursus Johannesevangelie 
Do.      9 10.00 uur  Mensenwijdingsdienst 
Zo.     12 10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
Di.      14 14.00 uur  Bestuursvergadering 
Do.     16 10.00 uur   Mensenwijdingsdienst 
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Zo.     19   9.30 uur  Verhaal 
  10.00 uur  Zondagsdienst voor kinderen 
  10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
Do.     23 10.00 uur  Mensenwijdingsdienst 
Zo.     26 10.00 uur  Gemeenteviering 
 
Maart 
Zo.       5 10.30 uur  Mensenwijdingsdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


