
Lied 
Er is een kindeke geboren op aard.  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal. 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi.  
't Lag in een kribbe gedekt met wat hooi. 
 

Een ster wijst ons de weg 
Een ster wijst ons de weg naar de kerststal:  
een woord van vergeving, een handje hulp,  
een bemoedigend woord, een luisterend oor. 
 

Kijk, een ster staat daar te stralen.  
Kom, we stappen naar de stal, 
naar de mensen die bedroefd zijn,  
dat er vreugde komen zal. 
 

Een ster wijst ons de weg naar de kerststal:  
even stil worden en verwonderd kijken  
naar wat rondom ons gebeurt. 
Proberen tevreden te zijn met jezelf  
en ook met de anderen,  
en toch nog maar eens opnieuw beginnen. 
 

Kijk, een ster staat daar te stralen.  
Kom, we stappen naar de stal, 
naar de mensen in ons leven,  
die we helpen boven al. 
 

Een ster wijst ons de weg naar de kerststal:  
kiezen voor de minstbedeelden, 
aandacht voor de zwakken,  
eigenlijk gewoon nadoen wat Jezus deed. 
 

Kijk, een ster staat daar te stralen.  
Kom, we stappen naar de stal, 
naar de armsten en de zwaksten,  
want ook Jezus deed dit al. 
 

Een ster wijst ons de weg naar de kerststal:  
bidden voor alle eenzame oude mensen,  
voor zij die ziek zijn, 
zij die deze dagen niet mee kunnen vieren 
met de gezelligheid van Kerstmis.  
 

Kijk, een ster staat daar te stralen.  
Kom, we stappen naar de stal, 
naar het kindje in de kribbe, ’ 
t is de Redder van ’t heelal. 
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Mensen als sterren 

Sterren van hoop 



Gebed 
Dank u wel God,  
dat U voor ons herkenbaar bent geworden 
in dit kind in een kribbe, 
in een man in de straat,  
in een mens zoals iedereen.  
Dat u God-voor-mensen bent. Amen. 
 
Welkom 
 
Welkom aan Jezus  

Welkom in ons midden,  
kindje Jezus in de kribbe.  
Jij schenkt ons moed om in te gaan  
tegen alles wat onvrede brengt.  
 
Welkom in ons midden,  
kindje Jezus in de kribbe.  
Jij geeft ons kracht om mee te werken  
aan alles wat tranen droogt,  
aan alles wat leven bevordert.  
 
Welkom in ons midden,  
kindje Jezus in de kribbe.  
Jij leert ons geloven  
in alles waar liefde woont. 
 

Stiltemoment 
 
Sterren van ... 
Kerstmis,  
het is een feest van de blijheid.  
Een ster die schittert  
omdat het kerstekind is geboren.  
Een Kind dat mens is en God tegelijk.  
 

Kerstmis, het is een feest van eenvoud.  
Een ster die schittert omdat de herders,  
de uitgestotenen,  
als eerste deze ster ontdekten  
en het kind mochten zien. 
 

Kerstmis, het is een feest van vrede.  
Een ster die schittert  
omdat het kerstekind allen aanspreekt  
die van goede wil zijn,  
die het goed menen met elkaar. 
 

Kerstmis, het is een feest van liefde.  
Een ster die schittert door de 
liefde van de moeder en van het kind, 
liefde van de ouders voor elkaar, 
door de liefde van mensen onder elkaar:  
een glimlach, een schouderklopje,  
een bemoedigend woord.  
 

Een ster die schittert door  
de liefde van God voor de mensen:  
zo is Hij mens geworden,  
zo is Jezus uit liefde geboren. 

Wij wensen dat de kerstster mag schijnen  
voor alle kinderen hier in de kerk,  
maar ook op vele andere plaatsen, 
dat zij volop mogen spelen en gelukkig zijn.  
Zalig Kerstmis! 
Vrede, vrede, vreed’ op aard  aan alle mensen  
die van goede wille zijn. 
 
Wij wensen dat de kerstster mag schijnen  
voor alle mensen hier in de kerk,  
maar ook daarbuiten, dat zij vaak  
goed nieuws horen.  
Zalig Kerstmis! 
Vrede, vrede, vreed’ op aard  aan alle mensen  
die van goede wille zijn. 
 
Wij wensen dat de kerstster mag schijnen  
voor alle 'herders' hier in de kerk,  
maar ook op vele andere plaatsen: 
dat zij weten en ervaren:  
'God wordt in mensen geboren'.  
Zalig Kerstmis! 
Vrede, vrede, vreed’ op aard  aan alle mensen  
die van goede wille zijn. 
 

God, mag het komende jaar  
in ieder van ons de kerstster schijnen, 
zodat wij uw liefde tonen aan mensen 
rondom ons. Amen. Het zij zo! 
 
Zending en zegen 
 
Lied 
’t Was een heel gewone nacht, falalala 
Niemand had het toen verwacht, falalala 
Dat een kind van zich liet horen, falalala 
Jezus in een krib geboren, falalala 
 

Herders in het open veld, falalala 
Heb je van jouw komst verteld, falalala 
En geleid door duizend sterren, falalala 
Kwamen koningen van verre, falalala 
 

Wat wij zien in jouw verhaal, falalala 
Vrede is het ideaal, falalala 
Voor vandaag en ook voor morgen, falalala 
Help ons voor die vrede zorgen, falalala 
 
  

 

Dank aan  
Mozaïek  

en ... 
 
 

 



Communie 
 
Lied 
Weet je waar ik daarnet ben geweest? 
Bij het stalletje, ’t echte kerstfeest. 
Sterren schitterden, de hemel blonk,  
overal was er de vrede die klonk. 
Vrede op aarde voor iedereen die wil. 
Vrede is echt geen modegril. 
‘k Zag Maria en het Jezuskind, 
Herdertjes, lammetjes blijgezind, 
een os, een ezel in de arme stal. 
Toch was er vrede overal. 
Wacht niet, draal niet!  
Zeg het voort tot iedereen het hoort. 
Wacht niet, aarzel niet! Zeg het allen voort. 
 
Weet je wat ik daarnet heb gevoeld? 
Vrede is als je ’t goed bedoelt. 
De wond’ren zijn de wereld nog niet uit 
als de kerstklok vrede luidt. 
Vrede op aarde voor iedereen die wil. 
Vrede is echt geen modegril. 
Weet je wat ik daarnet heb gehoord? 
Vrede is echt geen toverwoord 
en luister mee hoe heel de wereld zingt: 
overal is er de vrede die klinkt.           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstwensen / voorbeden  

Wij wensen dat de kerstster mag schijnen  
voor alle mama’s en papa’s hier in de kerk,  
maar ook op vele andere plaatsen, 
dat zij voor hun kinderen een steun zijn.  
Zalig Kerstmis! 
Vrede, vrede, vreed’ op aard  aan alle mensen  
die van goede wille zijn. 

Om in stilte te lezen 
 

God, 

Ik wil zo graag een grote doos als kerstgeschenk, 
met daarin: geluk voor iedereen. 

Dan zou ik  

aan iedereen iets geven: 
een stukje vreugde, 

een vleugje vriendschap, 
een portie moed. 
 

Het is een droom, 

ik weet het, God. 
Geluk laat zich niet 

in een doosje steken. 

Misschien moet ik 
net als Jezus 

mensen gelukkig maken. 
Niet precies zoals 

Hij dat deed, 

maar gewoon 
op mijn manier. 
 Katia Van Cleynenbreugel 

Lied 
Ding dong, dingedingedong,  
Laat het aan ieder horen 
Ding dong, dingedingedong,  
Ja, Jezus is geboren. 
Gloria, Hosanna in excelsis. 
 

Het kerstverhaal 
Elke jaar vertellen we het opnieuw, omdat we niet 

anders kunnen. Omdat we zo dankbaar zijn.  
Dus ook vandaag willen we dit verhaal vertellen.  
 
Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd. 
mensen van het welbehagen 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof dat God die zoveel van mensen houdt, 
met ons wilde meegaan  
door het leven van elke dag 
in Zijn Zoon, het Kind van Bethlehem. 
 
Ik geloof in het Kind van Bethlehem, 
Kind van vrede, Licht van de wereld. 
Ik geloof dat sinds de geboorte van Jezus 
alle mensen zusters en broeders zijn van elkaar, 
kinderen van God. 
 
Ik geloof in zijn leven voor alle mensen 
waardoor Hij licht bracht 
bij hen die in het duister leven. 
 
Ik geloof dat wij als een ster kunnen schitteren 
en hoop en vrede laten stralen. 
 
Ik geloof in een Kerstfeest, elk jaar opnieuw, 
en daarom in een wereld van vrede,  
vreugde en liefde. Amen. 
 
Offerande 
De omhaling is bestemd om alles wat hier in onze 

geloofsgemeenschap gebeurt, te kunnen bekostigen. 
Hartelijk dank dat u zo uw steentje wilt bijdragen. 

 

Lied 
Kling klokjes klingelingeling  
kling klokjes kling. 
Laat de boodschap horen zingen eng’lenkoren.  
Voor die blijde klanken willen wij God danken. 
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling. 
……… 
’t Kindje schenkt ons leven,  
't zal ons vrede geven.  
Laat een loflied schallen, vrede voor ons allen. 
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling. 
……… 



Laat ons eer bewijzen en de Koning prijzen 
Ieder mag het horen: Jezus is geboren. 
Kling klokjes klingelingeling kling klokjes kling. 
 
Gebed over de gaven 
Menslievende God, 
op deze tafel staan vele gaven 
als teken van onze goede wil. 
Er is brood en wijn, de tekenen van ons leven, 
en er is het licht van uw nabijheid. 
Wij bidden: 
laat onze handen uw liefde delen 
en laat onze voeten uw ster volgen 
om de Blijde Boodschap te verkondigen. 
Word weer mens in ons, hier en nu. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven 
Wij willen dank U zeggen, God,  
omdat het feest is, het lijkt op een verjaardag,  
maar het is nog mooier: de geboorte  
van het kindje Jezus is feest voor alle mensen. 
 
Wij willen zingen voor U, God,  
omdat wij blij zijn dat U Jezus aan ons gaf 
Hij kwam bij ons en zei:  
Ik ben er voor jou, jij hoort bij Mij. 
 
Laat het iedereen maar horen:  
Jezus, de koning van ons hart, 
is in Bethlehem geboren.  
Het begin van een nieuwe start.  
Halleluia, gloria, ere zij God, ... 
 
God van het Licht,  
wij danken U voor de geboorte  
van het kind van Bethlehem.  
 
Vandaag schitteren mensen als sterren, 
omdat ze blij zijn met het Kind,  
blij met het Licht dat met zijn geboorte  
in onze wereld is gekomen. 
 
Want zo hebben we Jezus leren kennen: 
toen Hij groot was  
werd Hij een lichtdrager voor vele mensen.  
toen mensen ziek waren,  
bracht Hij licht door hen te genezen.  
 
Toen het duister was omdat iemand  
uitgestoten werd,veranderde Hij alles  
in licht zodat zij er weer bij hoorden. 
God, zo’n ster willen wij zijn:  
dat is onze wens op deze kerstdag.  
 
Wij willen de liefde van het Kerstkind  
meedragen in ons hart en doorgeven  
net zoals ook de herders vertelden  
wat ze gezien hadden. 

Als een ster willen wij stralen voor het 
goede dat Hij heeft gebracht.  
Sterren willen wij zijn en licht geven, 
vooral daar, waar het koud en somber is. 
 
Daarom zijn wij rond Jezus verzameld 
om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan (...) 
 
Mag het kerstkind ons helpen  
om er te zijn voor elkaar, 
dat wij licht brengen waar de hemel  
donker is 
Mogen wij een gemeenschap vormen  
die vrede uitstraalt.  
 
Maak ons beschikbaar,  
breekbaar als levend brood 
voor de toekomst van de kleinen.  
Maak ons genietbaar als wijn  
voor hen die met ons leven.  
En we dragen ook hen mee die gestorven zijn 
en verder leven bij God zelf (….) 
Geef ook hen uw vrede, God. 
 
Bevestig het goede in ons,  
geef ons nieuwe ogen om te zien, 
geef ons open handen om te schenken, 
geef ons een hart om lief te hebben, 
geef ons de kracht om te geloven in het 
Kind van de kribbe.  
 
Daarom bidden wij met Jezus’ woorden: 
 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven  
aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
maar verlos ons van het kwade, 
want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 
  

Vredewens 
Wij volgen de ster  
en ontvangen wat de stal ons te geven heeft: 
de liefde van een kind 
de zorg van Maria en Jozef 
een welkom zoals aan de herders 
en de vrede van de engelen. 
Dank Jezus dat Jij ons deze vrede gaf. 
Deze vrede van de engelen,  
de vrede van Jezus is altijd met u. 
 

Geven we aan elkaar die Kerstvrede 

in een warme handdruk. 


