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Eenentwintigste jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:
Zondag 19 januari 2014
Voorganger: mw. G.Smit-de Groot

Collecte:
1e rondgang: Diaconie/Kerk
2e rondgang: Pastoraat in Leiden
Deurcollecte: Oecumene

Vieren:
Zondag 19 januari, mw. G. Smit-de Groot, lid van de LBG. Zij leest over de
bruiloft te Kana: Jezus verschijnt aan ons als vreugde en overvloed.
Zondag 26 januari, ds. A. Alblas. Thema: “Worstelen met je roeping”.
Zondag 2 februari, ds. A. Alblas. Dienst van Schrift en Tafel met
medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons. Thema: “Zoek de
gerechtigheid”.
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Zondag 26 januari 2014, 19.00 uur, Hooglandse Kerk:

Cantatedienst met Brederode Consort
Onder leiding van Henk Gijzen.
Bach BWV 65: Sie werden aus Saba alle kommen.
Arco Mandemaker, tenor
Frits Kerstens, bariton

Cantatedienst 26 januari
Op zondag 26 januari wordt de
Cantatedienst in de Hooglandse Kerk
verzorgd door het Brederode Consort
o.l.v. Henk Gijzen.

tekst en muziek tot een meer
bezinnende sfeer. Bij de tenoraria spat
het er weer van af met een muzikale
dans. Het slotlied is op een bekende
melodie, wat alle aandacht beschikbaar
maakt voor het meebeleven van de
tekst.
Uitvoerenden zijn het Brederode
Consort o.l.v. Henk Gijzen, tenor Arco
Mandenmaker en bariton Frits
Kerstens.
Doopouderavond
Aanstaande dinsdagavond, 21 januari,
is alweer de derde doopouderprojectavond.
Vanwege afwezigheid van Marius en
Els zijn de twee groepen deze keer bij
elkaar gevoegd. De deelnemers zijn
daar afgelopen week per mail over
geïnformeerd.
Het speciale onderwerp voor deze
avond, ‘geloofsklimaat bij jou thuis’ is zo
gekozen dat het voor beide groepen
interessant is. Deelnemers worden
gevraagd afwezigheid even te melden.
Contactpersoon:
mariusenmonica@ziggo.nl

De dienst staat in het teken van Cantate
BWV 65 van J.S. Bach: ‘Sie werden aus
Saba alle kommen’. De cantate stamt
uit Bach’s eerste jaar in Leipzig.
De kundige dichter weet een prachtige
aansluiting te maken tussen de
Epifanielezing en Jesaja (‘dat alle
volken naar de heilige stad komen’) en
het verhaal van de wijzen (die uit het
oosten naar het Kind komen).
Natuurlijk wordt de tekst geactualiseerd
in een oproep aan de gelovigen om óók
op eigen wijze het geboren Kind te eren
met ‘wierook’(=gebed), mirre (=geduld)
en goud (=geloof)’. Het slotkoraal van
Paul Gerhard vat de aanbidding van de
hele christenheid samen in het lied:
‘Ich hab in Gottes Herz und Sinn’. Het
geheel is poëtisch bijzonder goed
doordacht.
Muzikaal bezien laat Bach bij deze
thema’s nog éénmaal de pracht van de
kerstmuziek klinken, met hoornen,
blokfluiten en hobo’s verrijkt. Dit
onderstreept de toevloed van mensen
van over de hele wereld naar het Kind
van Bethlehem. De muziek laat in
kanonische en fugatische vormen dat
aanzwellen van de massa mee beleven.
Na deze glorieuze intocht verdiepen

Doopviering
De volgende viering van de Heilige
Doop is op zondag 16 februari. De
voorbereidingsavond is op maandag 10
februari van 20.00-22.00 uur in het
Hooglandse Huys. Graag aanmelding
vooraf bij de wijkpredikant.
NBG 200 jaar
Op 29 juni 2014 bestaat het Nederlands
Bijbelgenootschap precies 200 jaar.
In 2014 wordt dat op verschillende
manieren gevierd. In het kader van dit
jubileum start in Museum Catharijneconvent op 8 februari een bijzondere
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tentoonstelling:
Thuis in de Bijbel.
Op de tentoonstelling zijn
kunstwerken te
zien die zijn
geïnspireerd op
bijbelverhalen. Het
bijzondere is dat deze verhalen worden
getoond in een voor de kunste-naars
bekende omgeving. De Verloren Zoon
in een eigentijdse kroeg, de
Emmaüsgangers in een oer-Hollands
landschap en Marta en Maria in een
zeventiende-eeuwse keuken.
De tentoonstelling geeft eigenlijk
symbolisch weer wat het NBG beoogt:
het laten zien van de relevantie van de
Bijbel voor mensen van hier en nu.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot
10 augustus 2014.
Museum Catharijneconvent,
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht.
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur, Zaterdag, zon- en feestdagen van
11.00 tot 17.00 uur.
Toegang: 12 euro. Voor vrijwilligers en
leden van het NBG is de toegang gratis.

in het Hooglandse Huys. Informatie is
verkrijgbaar bij gerdahamoen@ziggo.nl.
Leerhuis
Het leerhuis bestudeert dit jaar het
Bijbelboek Jeremia. De komende
avonden zullen we ons verdiepen in de
verhalen over Jeremia die we in het
boek tegenkomen.
Het lijkt erop dat
de verhalen over
Jeremia onderling eenzelfde
diversiteit
vertonen als de
niet-verhalende
delen van het
boek,
de profetieën.
Het eerste
verhaal dat centraal staat, is
Jeremia 32. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 21 januari en 25
februari, 20.00 uur, Hooglandse Huys.
Informatie:
matthijsjdejong@gmail.com
Gespreksgroep Kerkgeschiedenis
De gesprekskring “Wat betekent de
kerkgeschiedenis voor ons?” komt op
donderdagochtend ook in het nieuwe
jaar weer samen in het Hooglandse
Huys, en wel op 23 januari, 13 februari
en 6 maart, steeds van 10 tot 12 uur.
De bekende deelnemers ontvangen
persoonlijk informatie van de kringleider. Wie wil aanschuiven is welkom.
Onze gast op 23 januari is Dick van
Broeckhuizen, actief lid van de Leidse
Cantorij. Zijn onderwerp is:
“De eigenaardigheden van de
Anglicaanse kerkmuziek en liturgie.”
Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot Jan den Boeft, tel. 5132657.

Verdiepingskring
Op 2 december werden we
meegenomen in de bekende gelijkenis
van ‘de verloren zoon’. Of gaat het
eigenlijk om ‘de oudste zoon’. Of is het
‘het verhaal van de Vader’? Elk van de
deelnemers kon zich wel in één van de
gelijkenisfiguren herkennen. Daar
vanuit speelden we de gelijkenis na, of
eigenlijk: verder. Het werd een
spannend en ontroerend slot!
Deze kring is altijd open voor nieuwe
deelnemers. De eerstvolgende
bijeenkomst is 29 januari om 20.00 uur
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Van maandag 20 tot en met woensdag
22 januari worden de enveloppen
van de aktie Kerkbalans opgehaald.
Thema dit jaar is:
“Wat is de kerk jou waard?”
Een mooi thema om te overdenken:
Een vitale gemeente kan niet buiten
een sterke financiële basis.

Agenda
21 januari
21 januari
23 januari
26 januari
29 januari

Leerhuis Jeremia
Doopouderproject
Kring Kerkgeschiedenis
Cantatedienst
Verdiepingskring

20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Huys
Hooglandse Kerk
Hooglandse Huys

Volgende editie Op de Hoogte
De volgende editie komt uit op zondag 2 februari.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot maandagavond 27 januari.
Website:
Bezoek ook de website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
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