
De agenda 
!!
Zo 8 dec  10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Advent) 
   11.45 uur Zondagsdienst voor kinderen 
   12.00 uur Advents-samenzijn voor jong en oud !
Woe 18 dec 8.45 uur Studiegroep 

10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Advent) 
   11.45 uur Nagesprek !
Do 19 dec  20.00 uur Verstilde kunst !
Di 24 dec  10.30 uur Mensenwijdingsdienst op de stichtingsdag 
   Na koffie/thee: kerk inrichten voor Kerstmis !
Woe 25 dec (1e Kerstdag) 

  0.00 uur Mensenwijdingsdienst (Kerstnacht) 
     8.00 uur Mensenwijdingsdienst (Dageraad) 
     9.00 uur Kerstontbijt in gemeentezaal 
   10.00 uur Kerstdienst voor kinderen 
   10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Volle dag)  
                                          Aansl.Feestelijk Kerstsamenzijn in  
                                          gemeentezaal !
Do 26 dec  geen dienst (2e Kerstdag) 
  
Vr 27 dec  geen dienst !
Za 28 dec  10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Kersttijd) 
   11.45 uur Gesprek !
Zo 29 dec  geen dienst !
Ma 30 dec  10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Kersttijd) 
   11.45 uur Gesprek !
Di 31 dec  geen dienst !
Woe 1 jan  10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Kersttijd) 
   11.45 uur Gesprek !
Do 2 jan  geen dienst !
Vr 3 jan  geen dienst 



!
Za 4 jan  10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Kersttijd) 
   11.45 uur Workshop !
Zo 5 jan  geen dienst !
Zo 12 jan  10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Epifanie) 
   11.45 uur Zondagsdienst voor kinderen 
   12.15 uur Gezongen Driekoningspel (in Vr. School) !
Woe 22 jan  8.45 uur Studiegroep 

10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Epifanie) 
   11.45 uur Nagesprek !
Woe 29 jan (!) geen dienst (i.v.m. synode) 
   20.00 uur ONTMOETING-OVERLEG–UITWISSELING- 

een avond voor alle leden en  
belangstellenden   !

Za 1 feb (!)  10.30 uur Mensenwijdingsdienst (extra, Epifanie) 
   11.45 uur Het Beeld in de mensenwijdingsdienst !
Zo 9 feb  10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Triniteit) 
   11.45 uur Zondagsdienst voor kinderen 
   12.00 uur Samenzijn van jong en oud 
   12.30 uur Muzikaal Moment 7 !
Woe 19 feb  8.45 uur Studiegroep 

10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Triniteit) 
   11.45 uur Nagesprek !
Woe 26 feb  10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Triniteit) 
   11.45 uur Perikope !
Zo 8 mrt  10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Triniteit) 
   11.45 uur Zondagsdienst voor kinderen 
   12.00 uur Samenzijn van jong en oud !
Woe 18 mrt 8.45 uur Studiegroep 

10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Lijdenstijd) 
   11.45 uur Nagesprek !
Woe 25 mrt 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (Lijdenstijd) 
   11.45 uur Perikope !



Za 28 mrt (!) 10.30 uur Mensenwijdingsdienst (extra, Lijdenstijd)  
                         11.45 uur De Handeling in de mensenwijdingsdienst !
   
 
 
 
 
HET EVANGELIE IN DE DIENSTEN !
Adventstijd van 1 december t/m 24 december 
1 december Lukas 21, 25-36 tekenen van de Wederkomst 
8 december Mattheüs 25, 1-30 de wijze en de dwaze maagden 
15 december Filippenzen 4, 1-9 verheug je in de gemeenschap van de  
                          Heer 
22 december 1 Thessal. 5, 1-11 blijf wakker en nuchter 
Kersttijd van 25 december t/m 5 januari 
25 december    I  Mattheüs 1, 1-24 geboorte van Jezus bij Matthëus 
       II: Lukas 2, 1-20 geboorte van Jezus bij Lukas 
      III: Johannes 21, 15-25 de Herrezene aan het meer 
26 december 1 Johannes 1, 1-10 het Woord met ogen gezien 
29 december 1 Johannes 4, 7-16 God is liefde 
1 januari  Johannes 1, 1-18 het Woord van het Oerbegin 
3 t/m 5 januari Lukas 2, 21-39 besnijdenis in de tempel 
Epifanietijd van 6 januari t/m 8 februari 
6 en 12 januari Mattheüs 2, 1-12 aanbidding door de wijzen 
19 januari  Lukas 2, 41-52 twaalfjarige Jezus in de tempel 
26 januari  Johannes 2, 1-11 bruiloft te Kana 
2 februari  Johannes 5, 1-16 genezing verlamde bij Bethesda 
Triniteitstijd van 9 februari t/m 14 maart 
9 februari  Mattheüs 20, 1-16 gelijkenis van de arbeiders in de  
                         wijngaard 
16 februari  Lukas 8, 4-15   gelijkenis van de zaaier 
23 februari  Lukas 18, 18-34   de rijke tempeloverste 
1 maart  Mattheüs 4, 1-11    verzoeking in de woestijn 
8 maart  Mattheüs 17, 1-13  verheerlijking op de berg 
Lijdenstijd van 15 maart t/m 11 april 
15 maart  Lukas 11, 14-36   demonenuitdrijving, teken van Jona 
22 maart  Johannes 6, 1-15   spijziging van de 5000 !
Liederen in de zondagsdienst voor kinderen !
25 december Kerstmis Nu zijt wellekome (1e 2 coupletten) 
12 januari         Epifanie Wees Gij een leid-ster 
9 februari        Triniteit Hij is de ster 
8 maart        Triniteit Zaai nu uw zaad 



!
Ten geleide 
Wanneer je op een vrieskoude winternacht buiten loopt, en je de vorst 
tegen je wangen voelt tikken, trek je je nog even verder terug in je 
warme winterjas. Wanneer je dan omhoog kijkt naar de sterrenhemel, kan 
je een beetje meevoelen met de aarde: je bent helemaal in je 
teruggetrokken, binnen je eigen grenzen. Je bent helemaal jezelf, maar 
onder dat grote uitspansel ook heel erg klein. De wetenschap en ons 
verstand zeggen dat die sterren enorm ver van ons verwijderd zijn. En 
toch: nooit lijken de sterren, in hun pracht en zuivere helderheid zó 
dichtbij als op zo’n winternacht. Alsof ze zich naar ons toe buigen en ons 
bezoeken willen. En dan kan je wellicht ook iets voelen van wat de 
hemelhoogten met de aardediepten willen. Dat aarde en mens in het 
heelal niet eenzaam en verlaten zijn. Dan wordt het in de winterjas iets 
warmer: door het vlammetje van de verwachting en de hoop. !
Een gezegende Kersttijd gewenst! 
         Bart Hessen !
Die Sternenwelt wird zerfliessen  De sterrenwereld zal vervlieten 
zu goldnem Lebenswein.   tot gouden levenswijn. 
Wir werden sie genießen   Wij zullen haar genieten 
und lichte Sterne sein.    en lichte sterren zijn. !
(Novalis) !!
Afwezigheid van de geestelijke 
Bart Hessen is afwezig van 27 t/m 29 januari (synode Zeist). In die 
periode kunt u op zijn mobiele nummer (06-21638394) een boodschap 
achterlaten en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. !
Diensten en activiteiten in de Kersttijd 
De Kersttijd, die met de twaalf heilige nachten de boog spant van de 
Kerstnacht naar het feest van de Epifanie, is ieder jaar weer een 
bijzondere tijd voor religieuze verdieping. Ook dit jaar worden er extra 
diensten ingeroosterd. Na de diensten is er gelegenheid tot gezamenlijk 
gesprek rond het thema “Toen hoorden zij d’ engelen zingen”. Op zaterdag 
4 januari is er een workshop rond dit thema. !
Op eerste Kerstdag, woensdag 25 december, zijn er de drie 
mensenwijdingsdiensten: om 0.00 u de Kerstnachtdienst, om 8.00 u de 
Kerstdienst bij de dageraad en om 10.30 u de Kerstdienst bij dag. 
Om 9.00 uur is er een eenvoudig doch feestelijk kerstontbijt in de 
gemeentezaal. 



Voor de kinderen is er op de eerste Kerstdag om 10.00 u de Kerstdienst 
voor kinderen, waarbij de kinderen op bijzondere wijze in het 
Kerstgebeuren worden ingevoerd. 
Na de mensenwijdingsdienst van 10.30 u is er een feestelijk samenzijn 
rond de kerstboom in de gemeentezaal. !
Verder zijn er in Meppel in de Kersttijd mensenwijdingsdiensten op 
zaterdag 28 december, maandag 30 december, woensdag 1 januari en 
zaterdag 4 januari. !
De eerste Epifaniedienst in Meppel is op zondag 12 januari. !!
Advents-samenzijn voor jong en oud 
Zondag 8 december, 12.00 uur 
Op deze tweede Adventszondag is er, na de zondagsdienst voor kinderen, 
een samenzijn in de gemeentezaal voor jong en oud. We zingen daarbij 
Adventsliederen en er is vast nog wel iets lekkers te eten en te drinken. !
Verstilde kunst 
Donderdag 19 december, 20.00 uur 
Alle religies kennen vormen van gebed en contemplatie. Het zijn rituelen 
om te verstillen en ruimte te maken voor het hogere in ons zelf. Of anders 
gezegd: het “goddelijke” te verwelkomen. 
In de Christelijke traditie wordt de Adventstijd ook wel de Stille tijd 
genoemd. In deze tijd kunnen we een geconcentreerde en 
verwachtingsvolle stilte beleven. 
OP 19 dec. houd ik een lezing, waarbij - aan de hand van voorbeelden- 
getoond wordt hoe er in de kunstgeschiedenis altijd een categorie “stille “ 
kunstenaars was. In de muziek is het gegeven stilte evident. We kennen 
bv. het verstilde karakter van de vele adagio composities. Ook in de 
diensten van De Christengemeenschap klinkt verstilde muziek. Maar hoe 
zit dat bij de schilderkunst? Kun je stilte zien?  
Doordat schilders eindeloze ruimtes of leegtes in beeld brengen of de tijd 
a.h.w. stilzetten, kunnen ze wel stilte suggereren en bij de kijker een 
ervaring van stilte oproepen. Anders wordt het als de afbeelding niet meer 
herkenbaar is (abstracte kunst ), en er eerder een verbeelding van een 
“stille wereld “ is, zoals we bv. zien in het werk van de bekende schilder 
Marc Rothko. Deze manier van verstilling heeft vaak een sacraal karakter. 
Tot slot zal ik nog een aantal van mijn eigen werken tonen en toelichten.  
Deze lezing wordt gegeven in de gemeenteruimte op do. avond 19 dec. ( 
inloop vanaf 19.30 u. ) Graag een vrijwillige bijdrage die ten goede komt 
aan het onderhoud van ons kerkgebouw.  
 
 !



Mensenwijdingsdienst op onze 24e stichtingsdag 
Dinsdag 24 december, 10.30 uur 
Met deze mensenwijdingsdienst op de laatste dag voor Kerst luiden wij het 
25e jaar van onze gemeente in. 
Na de dienst en een kopje koffie/thee kunnen we gezamenlijk de 
cultusruimte en de gemeentezaal inrichten voor Kerstmis. !
Toen hoorden zij d’ engelen zingen: Gesprekken en workshop in de 
Kersttijd 
In het Lukasevangelie wordt beschreven hoe de herders in de Kerstnacht 
de hemelse heerscharen zagen. Zij hoorden hen zingen: Geopenbaard zij 
God in hemelhoogten en vrede op aarde in de mensen van goede wil. 
Deze woorden zijn in de Kersttijd ook te zien: boven en op het altaar. Het 
trio: godsopenbaring, vrede en goede wil vormen de leidraad voor de 
gesprekken na de diensten in de Kersttijd. 
Gesprekken vinden plaats op zaterdag 28 december, maandag 30 
december en woensdag 1 januari. 
Op zaterdag 4 januari is er een workshop rond dit thema. !
Gezongen Driekoningspel 
Zondag 12 januari, 12.15 uur in Vrije School De Toermalijn 
Op deze zondag wordt in de Vrije School De Toermalijn weer het gezongen 
Driekoningspel opgevoerd, een bijzondere en gemoedsvolle beleving voor 
jong in oud. Wie wil kan na de kinderdienst en een snel kopje koffie of 
thee daarbij aansluiten. !
Ontmoeting-overleg-uitwisseling; een avond voor alle leden en 
belangstellenden 
Woensdag 29 januari, 20.00 uur 
In het nieuwe jaar willen we opnieuw bijeenkomen om een gesprek te 
hebben over allerhande zaken die in onze gemeente leven.  
(heb je iets wat je graag op de agenda wilt zetten, geef dat dan even door 
aan één van de drie onderstaande commissie leden – liefst voor 15 januari 
). 
In ieder geval hebben we een belangrijk punt wat is blijven liggen 
tijdens de A.L.V. op 20 november ‘19: De termijn van ons interim bestuur 
is 1 april voorbij. De vraag is hoe gaan we verder? We komen in gesprek 
over de werkwijze en voortgang overleg m.b.t. een passende 
bestuursvorm. 
De agenda met verdere punten wordt u per e-mail toegestuurd. !
De mensenwijdingsdienst als openbare mysteriehandeling 
In de aanloop naar “25 jaar mensenwijdingsdienst in Meppel” kijken we 
door het jaar heen naar verschillende aspecten van de 
mensenwijdingsdienst. 



  Door de hele geschiedenis van de mensheid heen zijn cultische 
handelingen verricht om de verbinding tussen de aardemens en de 
geestelijke wereld te verzorgen. Aanvankelijk werden die in het diepste 
geheim gehouden: die mysteriehandelingen werden alleen verzorgd en 
bijgewoond door ingewijden. Sinds het Mysterie van Golgotha treden deze 
handelingen aan de dag. 
  Je zou de mensenwijdingsdienst kunnen beschouwen als een openbare 
mysteriehandeling, waarin alles voor iedereen open waar te nemen is, 
onverhuld door zaken als het gebruik van kerklatijn, een ikonostase-wand 
of stille gebeden. 
  Mysteriehandelingen hebben drie componenten: de “deiknumena” (het 
getoonde), de “legomena” (het gesprokene) en de “dromena” (de 
handelingen). Het gesprokene valt het meest op in de 
mensenwijdingsdienst en we hebben al eerder delen van de cultische 
teksten uitgelicht. Op twee zaterdagen willen we de blik eens richten op 
de andere twee aspecten: !
Deel I - Het Beeld in de mensenwijdingsdienst 
Zaterdag 1 februari, 11.45 uur 
Op deze zaterdag kijken we naar de gewaden van de mens zoals die aan 
het altaar in de mensenwijdingsdienst verschijnt, en naar het altaar, zijn 
omgeving en wat er op staat, kortom: wat er getoond wordt. !
Deel II - De Handeling in de mensenwijdingsdienst 
Zaterdag 29 maart, 11.45 uur 
Op deze zaterdag kijken we naar de bewegingen en gebaren aan en 
rondom het altaar, kortom: wat er gedaan wordt. !
Muzikaal Moment 7 
Zondag 9 februari, 12.30 uur 
Bij het Muzikale Moment op 13 oktober jl. was het thema ‘contrast’. Als 
voorbeeld speelde ik de luchtige compositie ‘Prettige herinnering’ op 
verschillende wijzen, waaronder op het laatst nogal zwaar aangezet. 
Hierop reageerde Charlotte met de opmerking dat het nu geen prettige 
herinnering meer was! Even later speelde ik de compositie ‘Symbiose’, 
waarbij ik voor contrastwerking halverwege een deel had toegevoegd. Ik 
had me hierbij laten inspireren door het hoofdthema van voor naar 
achteren te spelen, waardoor er een geheel andere stemming ontstond. 
Doelend op deze werkwijze zei ik dat componeren eigenlijk niet zo moeilijk 
is en dat iedereen het zou kunnen. De reactie van het publiek was dat ze 
het liever aan mij overlieten! 
Op zondag 9 februari, 12.30 uur, is Muzikaal Moment 7 gepland. Als 
thema heb ik gekozen voor ‘de duivel in de muziek’. Een ieder is van harte 
uitgenodigd om het concert bij te wonen. Van de vrijwillige bijdragen gaat 
de helft naar de kas van de Christengemeenschap. 


