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Zondag 25 december 2021 
 
Welkom! 
Helaas zijn we vanwege de pandemie weer terug naar online-diensten. Het is niet 
anders op het moment, we hopen dat de maatregelen helpen om straks weer echt te 
kunnen samenkomen. 
 
Vandaag is Kerstmorgen 
We kijken verder in het plakboek van Lucas, ook mogen we vandaag een kindje dopen 
in de dienst. Heel bijzonder en feestelijk. Ondanks de fysieke afstand hoop ik dat we 
ons deze morgen met elkaar verbonden mogen weten 
 
Op zondagmorgen 26 december is er een viering verzorgd door gemeenteleden.  
De wijzen/koningen uit het Oosten staan centraal in deze dienst 
 
Op vrijdag 31 december is er ook een online dienst in de avond, de uitzending begint 
om 19.30 uur. 
 
Op zaterdagmorgen 1 januari, de eerste dag van het nieuwe jaar is er een 
gemeenschappelijke dienst voor heel protestants Gouda vanuit de Pauluskerk, 
voorganger is dit jaar ds Kees van den Berg. De dienst wordt uitgezonden om 10.30u. 
 
Op zondagmorgen 2 januari een dienst vanuit de Ontmoetingskerk, de eerste zondag 
van een nieuw jaar met alle verwachtingen die daar bij horen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen vanuit de Ontmoetingskerk zijn op Kerstmorgen bestemd voor onze 
doopouders Ienje en Matthias, op zondag 26 december gaan ze naar Birgit Hagedoorn 
als hartelijke groet en ter bemoediging.  
 
Bedankt! 
Hartelijk dank voor de prachtige boeket bloemen die ik afgelopen zondag 
mocht ontvangen. Fijn te weten dat ook op afstand medeleven is. 
Ik wens een ieder Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2022. 
Hartelijke groet van Marianne Buurman-Bette. 
 
De Oecumenische Werkgroep Vespers is op zoek:  
naar iemand die mee wil werken aan het tot stand komen van de advent 
boekjes en  veertigdagentijd boekjes die elk jaar in verschillende kerken van Gouda 
wordt uitgedeeld. Momenteel doe ik Marianne Buurman het namens de wijkgemeente 
Ontmoetingskerk.Na 17 jaar hier aan meegewerkt te hebben, stop ik ermee en  wil ik 
graag het stokje overgeven. Het is  een gezellig groepje die 2 x per jaar samenkomt .  
Met de veertigdagentijd wordt er ook vanuit deze werkgroep wekelijks een Vesper 
georganiseerd vanuit de Westerkerk.Wie denkt dat is wel iets voor mij, of er meer over 
wilt weten kan contact opnemen met mij via mijn mailadres, 
m.buurmanbette@gmail.com 
 
 
Collecten 26 december 2021 
De diaconale collecte vandaag is bestemd voor Geef licht aan vluchtelingenkinderen in 
Griekenland/Kerk in Actie. Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. 
Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar 
misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere 
wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen 
opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. U kunt uw gift overmaken op 
rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda. 
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“Ons is een Kind geboren, 

een Zoon is ons gegeven 

en Hij heet: Wonderbare 

Raadsman, Sterke God, 

Eeuwige Vader, 

Vredevorst.” (Jesaja 9:5) 
 

 

 

 
 

De tweede collecte is voor kerk en eredienst 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Gouda.  
 
Het jaardoel van de melkbus die bij de uitgang staat, is Stichting Bootvluchteling. Ook 
dit doel kan via het rekeningnummer van de Diaconie en dan aangeven t.a.v. Stichting 
Bootvluchteling. 
Het geeft voor de kerk en de diaconie het minste extra kosten wanneer u de app 
Appostel gebruikt, maar de vertrouwde rekeningnummers kunt u natuurlijk ook 
gebruiken. 
 
Liturgie voor de Kerstochtend 

Zingen Lied 483 (langzaam wordt de kerk lichter) 
 
VOORBEREIDING  
 
welkom en mededelingen 
 
binnendragen gebedslichten  
 
Zingen Lied 476: 1 
 
Stilte  
 
Bemoediging en openingsgebed 
 
De Heer zij met U  
ook met U zij de Heer  
Onze hulp is in de naam van de Heer  
die hemel en aarde gemaakt heeft  
 
Wij zoeken naar licht 
Licht in donkere dagen 
Licht op onze levensweg. 
 
Wij zoeken naar warmte 
Warmte voor koude handen 
Warmte die kou verjaagt. 
 
Wij zoeken naar blijdschap 
Blijdschap om het feest dat komt 
Blijdschap met mensen om ons heen. 
 
Wij zoeken naar troost 
Troost als het feest niet komt 
Troost om gemis. 
 
Goede God 
Wij snakken naar licht, 
met het licht van uw ogen 
zegen ons. 
Amen. 
 
Glorialied Psalm 150a : 1, 2 en 4 
 
Bloemschikking 
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Gebed opening schrift 
 
Voor jong en oud 
 
Zingen projectlied (melodie lied 444) 
 
Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed 
God laat zijn licht hier stralen 
Hij komt ons tegemoet. 
 
Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
Zo laat God van zich horen 
want Hij vergeet ons niet. 
 
Lezen  Lucas 2 : 1 - 14 
 
Zingen Lied 486: 1 en 2 
 
Lezen  Lucas 2 : 15 - 20  
 
Zingen Lied 464: 9 en 10 
 
Preek  
 
Muzikaal meditatief moment  
 
Zingen  Lied 503: 1, 2 en 4 
 
Dienst van de Doop 
 
Inleidende woorden 
 
Presentatie 
 
Doopvraag 
 
Zingen Lied 354 : 1, 3, 4 en 5  
 
Doopgebed 
 
Belijdenis, afwending en toewending 
(gemeente gaat staan) 
 
Wij allen, hier samengekomen 
rond het Woord en de doopvont 
om getuigen te worden van de doop van Noa van Beek 
en onze eigen doop te gedenken, 
willen ons niet schamen Jezus als Messias te belijden 
want het evangelie is een kracht Gods tot behoud. 
Tegen alle kwade machten in zingen wij 
in de lijn van hen die ons in geloof voorgingen 
de Apostolische geloofsbelijdenis: 
  
Zingen Lied 340b 

 (allen gaan zitten) 
 



 

 

 
 

“Ons is een Kind geboren, 

een Zoon is ons gegeven 

en Hij heet: Wonderbare 

Raadsman, Sterke God, 

Eeuwige Vader, 

Vredevorst.” (Jesaja 9:5) 
 

 

 

 
 

Bediening van de doop 
 
Aanvaarding 

 
Gemeente, draag haar 
die gedoopt is in uw gebeden 
en ga met haar de weg van het Koninkrijk 
Welkom, kind van God 
welkom in de kerk van Christus 
wereldwijd en in ons midden. 
 
Collectemededelingen  
 
Dankgebed en voorbeden  
stil gebed, Onze Vader 
 
Zingen Ere zij God 
 
Wegzending en zegen 
 
 


