
Welkom aan de familie Wauters  
die Elisabeth laat dopen. 
Welkom aan diaken Jan Staes,  
om als familielid doopheer te zijn. 
Welkom aan Mozaïek  
om met ons te zingen en te musiceren. 
 
Lied  
De wijzen uit het Oosten  
en de herdertjes bij nacht 
volgen allemaal een ster,  
een teken van Gods macht. 
Kom, wij gaan, kom wij gaan,  
kijk eens hoe die sterren staan 
Kom, wij gaan, kom wij gaan,  
een Koning komt er aan.  
 
Waar is Hij te vinden, Hij is niet in een paleis. 
Nee, Hij is in Bethlehem:  
we gaan meteen op reis. 
Kom… 
 
De koning is een kindje, gewik-
keld in een doek. 
Met zijn mama en zijn papa  
krijgt Hij speciaal bezoek.  
Kom… 
 
Welkom 
 

Welkom door de ouders van Elisabeth 
 
Naamgeving en een kruisje voor Elisabeth 
 
Lied 
Sterretje aan de hemel, lichtje in de nacht, 
bode van het wonder dat God ons heeft gebracht, 
schijnend in het donker, helder als kristal 
lamp voor onze voeten,  
die ons naar Hem leiden zal. 
Schijn, schijn klein sterretje, 
schijn nu voor mij, 
schijn, schijn klein sterretje, 
want de nacht is zo voorbij. 
 

 

Jezus mag bij Maria wonen 

Kerstdag 2022 
 
met doop van 
Elisabeth Wauters 



Sterretje aan de hemel, lichtje in de nacht 
bode van het wonder dat God ons heeft gebracht 
‘k zie je ver daarboven schijnend op de stal 
waar Jezus wordt geboren, Koning van ’t heelal. 
Schijn, schijn klein sterretje, 
schijn nu voor mij, 
schijn, schijn klein sterretje, 
want de nacht is zo voorbij. 
 
Gebed om nabijheid 
Goede God, 
leer ons de sterren van liefde zien: 
kleine stappen van mensen  
die goed doen en goed zijn. 
Kling klokjes klingelingeling... 
 
Goede God, 
leer ons de sterren van vrede zien: 
mensen die opnieuw beginnen 
na angst, duisternis en pijn. 
Kling klokjes ... 
 
Goede God, 
leer ons de sterren van blijheid zien: 
Jezus die geboren wordt, 
hier en nu en midden onder ons, 
in Elisabeth en in alle kinderen. Amen. 
 
Een moment met de kinderen  
 
Lied  Ik zie eindelijk licht 
uit de musical Rapunzel, door Ellen,  
meter van Elisabeth 
 
Inleiding op het Evangelie  Lucas 2, 1-14  
Misschien is het mooiste kerstcadeau wel dit verhaal. 
Niet zomaar een sprookje, maar wel iets wat een  
belangrijke plaats krijgt in ons leven.  
Dat verhaal van een man en een vrouw,  
een engel en een herder, een stal en een Kind. 
Luister je mee? 
 
Bij het maken van de drie kruisjes:  
Jezus, ik denk aan Jou,  
Jezus, ik spreek met Jou,  
Jezus, ik hou van Jou. 
 
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. 
 
Homilie 
 
 
 
 



Lied 
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. 
 
Eer zij God die onze Vader  
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in de Vader,  
die ons het leven gegeven heeft  
als een enige kans  
om anderen gelukkig te maken  
en zo ook zelf gelukkig te worden. 
Ik geloof dat Hij ons roept  
om ons te geven in eerlijke trouw,  
in liefdevolle dienstbaarheid. 
 
Ik geloof dat Jezus ons, bijzonder vandaag,  
gegeven is als een voorbeeld,  
een lichtpunt op de tocht naar God toe. 
Ik geloof dat Jezus verrezen is  
en levend bij ons blijft, 
om ons sterk te maken om te doen als Hij. 
 
Ik geloof dat God ons zijn Heilige Geest zendt  
om zijn Licht uit te dragen 
 
Ik geloof in de gemeenschap van de Kerk,  
als een groep van mensen die willen leven  
vanuit God en voor eeuwig leven in zijn Liefde.  
 
Doop van Elisabeth 
In deze gemeenschap van samen geloven,  
nemen we Elisabeth door het doopsel op. 
Met het verhaal van God met mensen  
mag ze opgroeien.  
 
Belofte van ouders en meter Ellen en Stéphanie 
 
Handoplegging 
 
Doop van Elisabeth 
 
Zalving met chrisma 
 
Zegening van de zintuigen 
Ondertussen klinkt het zegenlied  
van Elly en Rikkert 
 
 
 



Besprenkeling van de gemeenschap   
 
Aansteken van de doopkaars aan de paaskaars 
door papa Stijn 
Ondertussen bidden we samen: 
 

Goede God,  
help de ouders van Elisabeth 
om het licht van Jezus  
brandend te houden in hun gezin.  
Mag zijn licht warmte brengen  
in het leven van Elisabeth. 
Laat de vonk van uw liefde  
branden in haar en in ons hart.  
Geef dat zij ook door ons voorbeeld  
een licht mag zijn in deze wereld. Amen. 
 
Offerande  
Het doopregister wordt getekend  
door de ouders en meters van Elisabeth. 

 
Het koor zingt: 
Ik hoor een luide stem, parampampampam  
Ga vlug naar Bethlehem, pa… 
Daar vind j’ een Koningskind, pa… 
Dat is jou welgezind, pa… 
Nog even en ik kom, pa… 
Ik en mijn trom. 
 
Ik zie een mensenzee, parampampampam 
En ieder neemt wat mee, pa… 
En houdt iets kostbaars vast, pa… 
Dat bij een koning past, pa… 
Nu voel ik mij wat stom, pa… 
Ik en mijn trom. 
 
Maar jij kijkt zo naar mij, parampampampam 
Jouw ogen stralen blij, pa… 
Ik zing mijn lied voor jou, pa… 
’t Is niet van kostbaar goud, pa… 
Ik speel het steeds weerom, pa… 
Ik en mijn trom. 

Heb je dat ook wel eens: je gaat ergens naartoe  
en je stelt vast dat je geen klein geld bij hebt,  
maar wel je GSM? 
  
Daarom bieden wij ook in de kerk de mogelijkheid 
aan om met je bankapp (geen payconiq!)  
een bijdrage te doen.  
  
Het bedrag kan je zelf aanpassen.  
En cash betalen blijft natuurlijk 
ook mogelijk:  
de misdienaars komen graag rond!    
 
 

De omhaling is voor onze lokale  
geloofsgemeenschap zodat we vieringen  
als deze kunnen blijven doen en als  
gemeenschap blijven geven en delen. 
DANK JE WEL!!! 



Gebed bij brood van leven 
God, Gij geeft ons Brood om van te leven. 
Brood, ongewoon Brood,  
vanuit de Eucharistie bewaard, 
opdat wij het Lichaam van uw Zoon Jezus Christus 
ook hier en nu kunnen delen. 
 
Wij denken op dit feest ook aan zovele mensen  
voor wie het donker is vandaag: 
omdat ze leven in oorlog en onvrede,  
met honger of pijn of zich eenzaam voelen. 
En we bidden voor zovele mensen  
die wij in ons hart meedragen (….) 
Gij neemt hen op in uw eeuwig licht. 
 

Stilte 
 

Wij willen delen van Jezus’ leven  
en bidden met zijn woorden: 
 
Onze Vader  
we nodigen je graag uit om recht te staan en te 
bidden met open handen als teken dat we  
dankbaar zijn om het Kerstkind. 
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, in eeuwigheid. Amen.  
 

Gebed om vrede 
Kerstmis is warmte, is licht,  
is het feest van de vrede.  
Vrede van en voor alle mensen. 
Vrede die we samen maken. 
Vrede die we willen doorgeven  
als geschenk van God voor ons. 
Laten we elkaar die Kerstvrede wensen.  
 
Lied 
Ik wens je een beetje vrede (3x), 
geef ze door aan elkaar. 
 
Communie 
 
Lied   
Ellen: Baby mine 
 
Mozaïek: 
Wie is er geboren in deze nacht?  
Klein klein Jezuke… 
Wie zong er een gloria hoog in de lucht?  
Klein klein engeltjes… 
Wie kwamen naar ’t stalletje heengesneld?  
Klein klein herdertjes… 



 
Kerstwensen 
Goede God, 
Gij nodigt ons vandaag uit om de ster te volgen 
en om dicht bij de stal te komen. 
 
Wij wensen jullie: 
dat we een herder zijn voor elkaar.  
Zalig Kerstmis! 
Vrede, vrede op aar’d aan alle mensen  
die van goede wille zijn. 
 
Wij wensen jullie: 
mensen die in stilte alles doen, 
mensen die je verwelkomen,  
vanwaar je ook komt, 
mensen die warmte uitstralen  
en anderen aansteken.  
Zalig Kerstmis! 
 
Wij wensen jullie:  
een wereld vol kerstekindjes.  
een wereld waar we  
een lichtpuntje zijn voor elkaar  
een wereld waar je niet altijd de beste moet zijn. 
Zalig Kerstmis! 
Vrede, vrede op aar’d … 
 
Wij wensen Elisabeth en alle kinderen toe  
dat zij gelukkig zijn en dankbaar  
omdat God heel dicht bij ons wil zijn. 
Zalig Kerstmis! 
Vrede, vrede op aar’d … 
 
 
 
 
 

Lichtpuntje van de week 
 
Het is een mooi beeld dat Mozes gebruikt: 
Het beeld van een arend die ergens hoog  
op een rots een nest heeft. Daar heeft zij haar 
jongen gevoed tot ze sterk genoeg zijn 
tot de tijd komt om uit te vliegen. 
Dat is voor een jonge arend best spannend.  
Hij wordt door moederarend uit het nest geduwd  
en probeert wat onhandig zelf te vliegen. 
Alleen weet hij:  
als het mij niet lukt  
of als ik moe word,  
is zij er om mij op te vangen. 
 
Een mooi beeld voor God  
die er ten allen tijde is 
voor mensen  
 



Gebed 
Goede God, wij vieren vandaag Kerstmis,  
want Jezus is geboren. 
Door Hem wordt het donker verdreven. 
Wij bidden:  
dat het licht wordt voor alle mensen  
zodat de wereld er weer mooi uit ziet. Amen 
 
Zending en zegen 
 
 
Lied 
’t Was een heel gewone nacht, falalala 
Niemand had het toen verwacht, falala 
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 DAT JE MET ONS 
KERSTMIS KWAM VIEREN! 
 
 

Blijf gerust iets drinken  
aan ons koffiehoekje. 

We geven je - per gezin - 
graag ook een kerstkaart mee 

Kom je mee Nieuwjaar vieren? 
Dat kan: 
Op zondag 1 januari  
om 10u30 voor de viering,  
hier in de kerk 
 
Op vrijdag 6 januari om 19u30  
voor de Impulsavond in feestzaal Ons Huis: 
Een avond om lichtpuntjes te ontdekken: 
een beeld, een woord, een streepje muziek, 
aangevuld met een drankje en een knabbel, 
om elkaar veel goeds toe te wensen.  
 
Op zondag 8 januari om 10u30 
voor de viering met de Koningen van de Velle 
die zingen tvv Christenen in Bagdad. 

We hopen dat je erbij bent! 




