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Ten geleide 
 

In het keerpunt van de tijden, in de eerste Kerstnacht, ontving de aarde een hemelse 

boodschap: 

                         Geopenbaard zij God in de hoogten 

                         en vrede op aarde 

                         in mensen van goede wil. 

De herders op het veld - zo lezen wij bij de evangelist Lukas - hoorden het woord van de 

engelen. Zij namen het in hun harten op en vertelden het verder. 

Ieder jaar verschijnen deze woorden als een gouden schrift boven en aan ons Kerst-altaar. 

Het is een boodschap, die ons aangaat. Kunnen wij  - evenals de herders - het 

woord horen en in de Kersttijd ons innerlijk eigen maken? 

De drie zinnen vormen inhoudelijk één geheel. De eerste zin leidt onze blik omhoog naar 

een bovenaards licht, dat wij in ons denken mogen opnemen. De derde zin doet een appèl 

op onze goede wil, dat hij zich moge openen voor de goddelijke genade. In het midden 

tussen de eerste en de derde zin klinkt het woord van de vrede. Wij ervaren hem als een 

innerlijk evenwicht, als de kracht van het midden tussen ons denken en willen. 

'De engel met de olijftak' (zie afbeelding op de omslag) laat iets van het bovenstaande  

zien. De goudgele kleur van de achtergrond  wijst op het bovenaardse licht, waarin de 

engel leeft; zijn wezen straalt dienstbaarheid uit. De olijftak in zijn rechterhand, die veel 

rijpe vruchten draagt, is een zinnebeeld voor de goddelijke vrede, die voor de aarde is 

bestemd en voor ieder van ons. 

 

                                                                                                      Katarina Knijpenga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rondom  de diensten 

Mensenwijdingsdienst 
Deze dienst vindt in principe drie keer in de maand plaats, te weten op twee zondagen 

om 10.30 uur en op één donderdag om 10.00 uur. Voorts is er één keer in de maand op 

donderdag 10.00 uur een dienst in de Duitse taal. 

In verband met de christelijke feesten en de maanden met een vijfde zondag wordt er 

soms van dit ritme afgeweken. 

 

 

De diensten van 12 december t/m 24 december 

Donderdag 12 december (Duitstalig) en zondag 15 december. 

 

De diensten in de Kersttijd en op Driekoningendag 

Eerste Kerstdag           25 december        0.00 uur (N.B.) 

Eerste Kerstdag           25 december        8.00 uur 

Tweede Kerstdag         26 december      10.30 uur 

Zondag              29 december      10.30 uur 

Donderdag                2 januari                10.00 uur 

Zondag                5 januari                  10.30 uur 

Driekoningendag      6 januari                10.30 uur 

 

N.B. In deze dienst wordt er geen communie uitgedeeld. 

 

De diensten van 16 januari t/m 1 maart 

Donderdag 16 januari, zondag 19 januari, donderdag 30 januari (Duitstalig),  

zondag 2 februari, donderdag 13 februari, zondag 16 februari, donderdag 20 februari 

(Duitstalig) en zondag 1 maart.            

 

 

                                                                                                               

De feesttijden 

Adventstijd                                      zondag 1  t/m dinsdag 24 december 

Kersttijd                                          woensdag 25 december t/m zondag 5 januari 

Epifanie                                   maandag 6 januari t/m zaterdag 8 februari 

Trinitarische tijd                              zondag 9 februari t/m zaterdag 14 maart 



Het evangelie in de dienst  

  8 december       Markus 13:24-36 De komst van de Mensenzoon 

15 december       Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten 

22 december       Lukas 1:26-38           De engel bij Maria 

25 december I     Mattheüs 1           De geboorte van Jezus 

25 december II    Lukas 2:1-20               De aanbidding van de herders 

26 december III   Johannes 21:15-25       Jezus in gesprek met Petrus 

29 december        1 Johannes 1:1-7 Johannes getuigt van het levende Woord 

  5 januari        Lukas 2:21-40           Jezus' besnijdenis en opdracht in de tempel 

  6 t/m 12 jan.     Mattheüs 2:1-12 De komst van de priesterwijzen 

19 januari        Lukas 2:41-52           De twaalfjarige Jezus in de tempel 

26 januari             Johannes 2:1-11 De bruiloft te Kana 

  2 februari           Johannes 4:46 -54 Genezing van de zoon van de hoveling 

  9 februari           Johannes 5:1-17 Genezing van de verlamde bij Bethesda 

16 februari           Lukas 8:4-15           De gelijkenis  van de zaaier 

23 februari           Lukas 18:18-34           De rijke tempeloverste 

  1 maart        Mattheüs 4:1-11 De verzoeking in de woestijn 

 

Gemeenteliederen 

Trinitarische tijd:              Waardig is het Lam / De God van de vrede 

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 

 

De 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 dit ritme afgeweken. 

Data t/m juni 2020: 19 januari, 16 februari, 15 maart ( N.B.), 12 april (1e Paasdag), 17 

mei, 31 mei (1e Pinksterdag) en 28 juni (laatste keer voor de zomervakantie). 

N.B. Op 15 maart begint de dienst om 11.45 uur in verband met het tarwe zaaien. 

Voorafgaand aan elke zondagsdienst wordt 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. 

Aansluitend aan de dienst voor kinderen is er in de gemeenschapsruimte een gezellig 

samenzijn met Annelies de Wijn, iets lekkers en een knutselactiviteit die bij de tijd van 

het jaar past. 



Kerstdienst voor kinderen (vanaf  klas 1 / groep 3 t/m 14 jaar) 

Tweede Kerstdag 26 december om 10.00 uur 

Eenmaal per jaar heeft de dienst voor kinderen een andere vorm. Op de Tweede Kerstdag 

worden de kinderen zoals altijd binnen geleid in de kerkruimte. Zij horen het  

Kerstevangelie, zoals de evangelist Lukas het vertelt, maar in andere bewoordingen. Er 

wordt gesproken van de winterse zon die laag aan de hemel staat, en van de nieuwe zon 

die met de komst van Christus op aarde kwam. Hij bracht nieuw leven voor de aarde en 

voor de mensen. Dit voelden de herders, toen zij knielden voor het kind in de kribbe. 

Tijdens deze dienst spreken de kinderen 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 

19 januari        Mattheüs 2           De komst van de priesterwijzen 

16 februari         Markus 3              De genezing van de verdorde hand 

Liederen in de zondagsdienst 

Adventstijd:                      Maria door een doornwoud ging 

Epifanie:                           Nu zijt wellekome 

Trinitarische tijd:               Wees gij een leid-ster boven mij                                            

 

Andere bijeenkomsten in de kerk 
Gemeenteviering 

Zondagochtend 10.00 uur (in principe één keer in de maand) 

De viering wordt gehouden op een zondag waarop geen mensenwijdingsdienst 

plaatsvindt. Rondom het evangelie, het credo 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: 26 januari en 23 februari. 

Cursus over enkele motieven uit de Openbaring van Johannes 

Dinsdagochtend, 10.30 - 11.45 uur 

Deze cursus is in september begonnen en vindt in een veertiendaags ritme plaats. 

Datum: 10 december. 

Er is koffie en thee vanaf  10.15 uur. 

Graag een vrijwillige bijdrage. 

 



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 dit jaar worden gehouden op: 

Eerste Kerstdag       25 december        0.00 uur 

Eerste Kerstdag       25 december        8.00 uur 

Tweede Kerstdag     26 december      10.30 uur 

Elk van de diensten heeft een eigen epistel en evangelie-gedeelte; samen vormen zij één 

geheel. De evangelielezing om middernacht is het begin van het Mattheüsevangelie, bij de 

dageraad klinkt het geboorteverhaal volgens de evangelist Lukas; dat is het midden van de 

alle vier evangeliën omvattende tekst. Op  de Tweede Kerstdag 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. 

 

Tweeluik in de Kersttijd:    De lelie en de roos  -  als plant en als zinnebeeld 

 met medewerking van Christine Mundschin (euritmiste) en Katarina Knijpenga 

 

I       Zondag 29 december, 12.00-12.45 uur 

       - Euritmie met Christine Mundschin 

       - De plantkundige kenmerken van de lelie en de roos en hun beeldwaarden, 

         inleiding door Katarina Knijpenga. 

 

II       Zondag 5 januari, 12.00-12.45 uur 

          De lelie en de roos als zinnebeelden in de schilderkunst van de 15e / 16e eeuw, 

          kunstbeschouwing met Katarina Knijpenga. 

 

Veel planten hadden vroeger een diepere betekenis. Men beleefde hun verschijningsvorm 

intuïtief  als een zinnebeeld voor bepaalde eigenschappen van de  ziel. Zo keek men ook 

naar de lelie en de roos. Dat is herkenbaar in de schilderkunst van de 15e/16e eeuw. 

Op zondag 29 december zullen wij ons verdiepen in de kenmerken van deze beide 

planten en trachten ze euritmisch te beleven. Daarna zullen wij op zoek gaan naar de 

beeldwaarde van de lelie en de roos. 

Op zondag 5 januari zullen wij enkele schilderijen uit de 15e/16e eeuw met elkaar 

bekijken. 

                                                                                              Katarina Knijpenga 

                                                                                                                                 

 

 



Gesprek over de mensenwijdingsdienst 

Zondag 19 januari en zondag 1 maart, 12.00-12.45 uur 

Aansluitend aan de dienst is er - na een korte opmaat door Katarina Knijpenga - 

gelegenheid tot gesprek en het stellen van vragen omtrent de dienst. 

 

Mededelingen 
 

Uit het bestuur 

Verslag van de gemeentebijeenkomst op 19 oktober 2019  
(“Gemeente worden en blijven - hoe doe je dat?) 
Voldoende exemplaren voor de leden en belangstellenden liggen op de leestafel. 

 
Exposities in de koffieruimte 
Het werk van Rien Zwijnenburg zal eind november worden opgehaald. 
Voor de Advent- Kerst- en Driekoningentijd is er een expositie gepland van werk van 
Janneke Rosenbrand, die op 19 september 2018 is overleden. 
 

Vergaderdata 

Het bestuur vergadert op de dinsdagen 10 december, 14 januari en 11 februari. 

De jaarlijkse ledenvergadering is gepland voor zondag 29 maart om 12.00 uur. 

 

 

Ingekomen stuk 

Folder van Helios kampen van de Christengemeenschap 2020 

Bij dit gemeentebericht vindt u de folder van de Helios kampen van de 

Christengemeenschap 2020 voor kinderen, jongeren en gezinnen. Gebruikt u de folder 

zelf  niet, geef  hem dan graag door aan anderen of  leg hem ergens neer op een geschikte 

plek. 

                          

 
 
 
 
 
 



Algemene informatie  
 
Kerkgebouw: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden.  
Geestelijke:    Katarina Knijpenga,  

            Donizettilaan 13, 2324 BE Leiden.  
                     Tel. 071-5727618  
                     Email: k.knijpenga@hotmail.com  
              Afwezigheid geestelijke:  
              * 18 t/m 20 november            (synode in Zeist) 
              * 30 december t/m 1 januari   (vrije dagen) 
              * 27 t/m 29 januari                     (synode in Zeist) 
              * 22 t/m 29 februari            (vakantie) 
Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen, op woensdag alleen in 
noodgevallen. Bij afwezigheid kunt u in dringende gevallen contact opnemen 
met Carien van Westing.  
 
Postadres:  Vestestraat 49, 2312 SW Leiden.  
Informatie: Carien van Westing, telefoon: 071-7505016 of 06-52342851.  
Penningmeester:  Lia Vroonland  
Bank:        ING-bank IBANnr. NL80INGB0003111310 en  
                Triodosbank Zeist IBANnr. NL38TRIO0212123319  
                Beide rekeningen t.n.v. De Christengemeenschap Leiden.  
Uitgave:    Dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar.  
Kosten:     € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de toezending van het  

       landelijke tijdschrift ‘In beweging’, 4 x per jaar.  
Redactie:  Lia Vroonland en Frans Lempers,  
                email: lia.vroonland@hotmail.com / franslempers@hotmail.com  
                tel. 071-3315572 (Lia) / 071-3316578 (Frans).  
De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij voor het volgende gemeen-
tebericht (maart t/m mei 2020) is zondag 9 februari.  
De verschijningsdatum van het volgende gemeentebericht is zondag  
1 maart. Opgave toezending van het gemeentebericht en adreswijzigingen 
s.v.p. schriftelijk naar het adres van de kerk.  
Website: info over andere gemeenten en landelijke activiteiten is te vinden op 
de internetsite van de Christengemeenschap: www.christengemeenschap.nl.  
Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden, in vrij-
heid gegeven, vormen de enige financiële basis voor het bestaan van de  
gemeente.            
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