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Ten geleide 
 

De tegenstelling van licht en donker hoort bij ons menselijk bestaan.  

We nemen deze waar in de afwisseling van dag en nacht, van licht en schaduw 

en in het schouwspel van wolken en licht aan de hemel; echter ook in ons 

innerlijk leven. 

In de herfst kan de toenemende donkerte van de dagen worden beleefd. Deze 

beleving doet een appèl op de mens om zijn innerlijk licht te versterken.  

In de midwinterdagen, in de donkerste tijd van het jaar, in het midden van de 

nacht, vieren we de geboorte van het Christuskind, de komst van een nieuw 

licht. 

Op zijn tafereel 'De geboorte van Christus' (zie afbeelding op de omslag)  

maakt Fra Angelico (±1395-1455) de tegenstelling tussen licht en duisternis 

beleefbaar. 

Opvallend is  de diepzwarte kleur in het binnenste gedeelte van de stal. 

Daarentegen straalt in de hoogte boven de stal een goudkleurig warm licht dat 

door het dak van de stal wordt weerspiegeld. Het kind is uit het lichtrijk 

neergedaald naar de aarde. Het ligt naakt op de harde grond, omhuld door 

stralend licht. Maria, Jozef, os en ezel worden opgenomen in deze lichtglans 

die ook in de aureolen van Maria en Jozef verschijnt. Het licht in deze 

duisternis is goddelijk-geestelijk licht dat door Christus op aarde kwam. 

Een kribbe in uiterlijke zin is er niet. De aanbiddende Maria en Jozef die het 

kind zegent… bereiden zij innerlijk een kribbe voor dit kind? 

 
                                                                                     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 (zie N.B.). 

Op één van de twee donderdagen wordt de dienst in de Duitse taal gehouden.  

In verband met de christelijke feesten en de maanden met een vijfde zondag of 

donderdag wordt er soms van dit ritme afgeweken. 

N.B. Door het gebrek aan beschikbare ministranten moest het aantal diensten 

op donderdag van drie tot twee in de maand worden teruggebracht. 

 

Diensten van  9  t/m  24 december 

 

Zondag 9, donderdag 13, zondag 16 en donderdag 20 (Duitstalig). 

 

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               30 december      10.30 uur 

Driekoningendag        6 januari      10.30 uur 

 

N.B.  In deze dienst wordt er aan de gemeente geen communie uitgedeeld. 

 

Diensten van  13 januari  t/m  3 maart 

 

Donderdag 10 januari, zondag 13 januari, zondag 20 januari, donderdag 24 

januari (Duitstalig), zondag 3 februari, donderdag 7 februari, zondag  

10 februari, zondag 17 februari, donderdag 21 februari (Duitstalig) en 

zondag 3 maart. 

 



De feesttijden 

 

Adventstijd                        zondag 2 t/m maandag 24 december 

Kersttijd                         dinsdag 25 december t/m zaterdag 5 januari 

Epifanie                             zondag 6 januari t/m zaterdag 2 februari 

Trinitarische tijd               zondag 3 februari t/m zaterdag 23 maart 

  

Het evangelie in de dienst 

 

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

16 december      Mattheüs 25:1-13    Gelijkenis van de wijze en de dwaze   

                                                         maagden 

23 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      Johannes 21:15-25    Jezus in gesprek met Petrus 

30 december      1 Johannes 1:1-1-7    Getuigenis van het levende Woord 

  6 januari        Mattheüs 2:1-12    De komst van de priesterwijzen 

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

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

27 januari        Johannes 4:46-54    Genezing van de zoon van de hoveling 

  3 februari        Lukas 13:10-17    Genezing op de sabbat 

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

17 februari        Mattheüs 20:1-16    Gelijkenis van de arbeiders in de  

                                                wijngaard 

24 februari        Mattheüs 13:24-30   Het zaad in de akker 

  3 maart        Lukas 18:18-34    De rijke tempeloverste 

 

 

 

 
                                                                                                                      

 



]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 wordt er soms van dit 

ritme afgeweken. 

Data: 2 december, 6 januari en 10 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  klas1 / 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 Kerst-evangelie, zoals de evangelist Lukas het 

vertelt, maar in andere bewoordingen. Er wordt gesproken van 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 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 

 

  2 december Lukas 1              De engel bij Maria 

  6 januari          Mattheüs 2         De komst van de priesterwijzen 

10 februari          Lukas 5              Genezing van de verlamde man 

 

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 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, 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 gedicht, 

een lied en/of een tekst ter overweging. 

Data: 25 november, 27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei en  

23 juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 deze diensten heeft een eigen epistel en evangeliegedeelte; 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. In de ochtend van 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. 

 

Mededelingen 
 

Uit het bestuur 

 

Vergaderdata 

Het bestuur vergadert op de dinsdagen 11 december, 15 januari en  

12 februari. 

 

 

Ingekomen stukken 

 
Lieve jongeren, lieve gemeenteleden, 
 
"De priesterwijding is een van de zeven sacramenten in de Christengemeen-
schap. Elk van die zeven sacramenten kunnen de mens nieuwe krachten en 
nieuwe impulsen schenken opdat het leven verrijkt wordt en van nieuwe 
krachten voorzien wordt en die dan verder werkzaam kunnen worden in de 



mens en in de wereld. Zo ook het sacrament van de priesterwijding. Als een 
mens tot priester gewijd wordt, is dat voor die mens zelf natuurlijk een 
bijzonder gebeuren, een levens-veranderend moment. Maar ook voor de 
aanwezigen is het een bijzonder moment: iedereen wordt geraakt door de 
wijding die dan plaatsvindt. De priester zelf is een representant van alle 
mensen die streven naar een actieve en dienstbare verbinding met de 
geestelijke wereld. Bij het meemaken van de priesterwijding, komen we zelf 
weer in aanraking met ons eigen streven en ontvangen nieuwe impulsen in dit 
zoeken." 
 
Voorbereidingsdag voor de Priesterwijding 
 
Zaterdag 19 Januari 2019  in de Christengemeenschap van Rotterdam 
van 10.00 tot 16.00 uur 
 
Op zaterdag 19 januari organiseren wij voor jonge mensen een 
voorbereidingsdag in de Michaelkerk van de Christengemeenschap te 
Rotterdam.  
                                                                                             
We willen graag in gesprek met elkaar: Wat betekent het om gewijd te 
worden tot priester van de Christengemeenschap? Wat is een wijding en wat 
betekent het eigenlijk om priester te zijn in deze tijd? Wat gaan we zien? Wat 
heeft het met mij te maken? Hoe kun je als aanwezige je voorbereiden op de 
wijding? Waarom is het nodig dat mensen tot priester gewijd worden? Wat 
betekent de wijding voor de wereld en de toekomst? 
 
Er zullen op deze dag verschillende priesters aanwezig zijn die graag in 
gesprek komen over dit boeiende en actuele thema. 
 
Priesterwijding te Stuttgart 
Internationaal jongerenprogramma 
Rond 22-24 februari 2019 
 
Wij gaan in februari met een groep jonge mensen naar Stuttgart waar ook 
rond de priesterwijding een jongeren programma wordt georganiseerd! Wij 
gaan daar met een groep Nederlandse jonge mensen heen! De priesterwijding 
is een indrukwekkende gebeurtenis en het is een hele bijzondere ervaring om 
mee te kunnen maken. Adam Ricketts van de gemeente Zutphen zal als 



geestelijke ons als jongeren en jongvolwassenen begeleiden op deze reis.  
 
Als je mee wil of als je vragen hebt kan je een e-mail sturen aan:  
jongenspiritueel@gmail.com 
Hopelijk kom je ook en zien we je daar!  
 
Tot dan! 
Namens de jongeren, 
Miriam van Osch, Eva van der Weij, ook namens Adam Ricketts 
 

Folder van Helios kampen van de Christengemeenschap 2019 

  

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

Christengemeenschap 2019 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. 
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