
 

 

Kerstviering 2012 – ’t Kompas 
 

 
 

 

Introductie 
 

Bij het binnenkomen worden enkele kerstliedjes gespeeld door juffrouw Sarah. 
 

Bente (vijfde leerjaar): 

Vandaag is het de kortste dag van het jaar en de langste nacht. 

Als alles donker is, is het altijd een beetje griezelig. 

Je wordt er ook somber van. 

Maar met een klein lichtje kan het heel gezellig zijn. 

 

Lillybeth (vijfde leerjaar): 

De adventskrans staat al enkele weken in de godsdienstklas. 

Elke week brandt er een kaarsje meer. 

Vandaag laten we ze alle vier hun licht verspreiden. 

Want het is bijna Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus. 

 

Bente (vijfde leerjaar): 

Vier weken duren lang. 

En terwijl het buiten steeds donkerder werd, 

kregen we binnen elke week een beetje meer licht. 

De groene takken zijn een teken van hoop. 

De kaarsen verwarmen ons hart. 

 

Lillybeth (vijfde leerjaar): 

Er is veel verdriet in de wereld. 

Er gebeuren veel slechte dingen. 

Ook in de harten van mensen kan het donker zijn. 

Jezus brengt licht, altijd opnieuw. 

Hand in hand met Jezus zijn wij lichtjes voor elkaar. 

 



 

Bente (vijfde leerjaar): 

God houdt zo veel van de mensen 

dat Hij ons leven wilde delen. 

Jezus brengt ons dichter bij God. 

Soms vergeten we het licht in ons hart. 

Maar elk kaarsje helpt ons om eraan te denken. 

 

Lillybeth (vijfde leerjaar): 

Dat is advent. Een ronde krans. 

Al eeuwenlang wachten mensen elk jaar 

tot de dagen weer langer en lichter worden. 

Ook wij wachten en hopen, 

tot we weer klaar zijn voor het licht van Kerstmis. 

Het jaar is rond. Jezus mag komen. 

 

Openingslied 
 

Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? 

van je krr, krr, krr, 

doe ‘m open voor God 

want de Heer wil bij je wonen 

en dan ben je nooit alleen! 

 

Je hart is net een huisje 

waar het gezellig is. 

Maar ‘t is er nog zo donker. 

Er is iets wat ik mis. 

 

Welkom 

 

Priester: 

Welkom, lieve meisjes en jongens, beste juffen en meesters, 

jullie zijn naar hier gekomen om mee advent te vieren. 

De advent is een bijzondere periode die vier zondagen duurt. 

De advent kan je vergelijken met het openen van een deur, zoals in het liedje daarnet. 

Advent is immers de deur openen, de deur openhouden, steeds meer opendoen, 

want we verwachten bezoek! 

Laten we deze viering beginnen in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Zoon. 

Amen. 

 



 

Gebed om vergeving (bij de adventskrans) 
De adventskrans met vier brandende kaarsen is voor de viering op het altaar geplaatst.  
 

Priester: 

Het is niet altijd gemakkelijk om licht te zijn voor anderen. 

Het licht is soms weg. 

 

Tess (vijfde leerjaar): 

Heb jij wel eens voor een gesloten deur gestaan? 

Jozef en Maria wel, 

overal werd de deur voor hen gesloten. 

Ook wij slaan wel eens een deur dicht. 

Weg is het licht! Vergeef ons Heer! 

(Eén kaarsje wordt uitgeblazen.) 
 

Lien (vijfde leerjaar): 

Jezus, Jij bent met zo weinig tevreden. 

Wij hebben alles wat ons hartje lust 

en toch durven we nog zeuren en mopperen. 

Weg is het licht! Vergeef ons Heer! 

(Eén kaarsje wordt uitgeblazen.) 
 

Simon (vijfde leerjaar): 

Jezus, Jij sluit niemand uit, 

Jij komt op voor iedereen op deze wereld. 

Wij zijn niet altijd even vriendelijk en lief, 

wij durven wel eens de ezel uithangen. 

Weg is het licht! Vergeef ons Heer! 

(Eén kaarsje wordt uitgeblazen.) 
 

Amelie (vijfde leerjaar): 

Heer, we leven zo vaak naast elkaar en niet voor elkaar. 

We maken te weinig tijd en ruimte voor anderen. 

Ons doen en laten is te veel op eigenbelang gericht. 

Weg is het licht! Vergeef ons Heer! 

(Eén kaarsje wordt uitgeblazen.) 
 

Priester: 

God is onze goede Vader. 

Hij geeft ons steeds weer nieuwe kansen 

en helpt ons licht en warmte te brengen onder de mensen. 

Daarom mogen er geen gedoofde lichtjes zijn 

en steken we onze kaarsjes opnieuw aan. 

(De leerlingen die de kaarsen uitbliezen steken ze samen met Zuster Marie-Louise terug aan.) 



 

 

Licht voor alle mensen 
 

Priester: 

God, 

mogen de adventskaarsen ons herinneren 

dat wij de deur van ons hart moeten openen 

voor de mensen rondom ons, 

in het bijzonder voor de mensen die het moeilijk hebben. 

 

Mogen de kaarsen licht brengen, jouw licht, 

in ons hart, 

in het hart van zieke mensen, 

in het hart van alle mensen van wie we houden 

of nog niet genoeg houden. 

 

God, onze Vader, onze Moeder, 

ga met ons mee doorheen deze 4 weken 

opdat de deur van ons hart met Kerstmis 

wijd open staat voor de komst van jouw Zoon 

en wij allen samen zeggen: welgekomen! 

Amen. 

 

Eerste Lezing 
 

Alexe (zesde leerjaar): 

Toen ik heel klein was, 

moest er steeds een lichtje branden op de gang. 

Ik was bang in het donker, 

en het lichtje gaf me een veilig gevoel. 

We gingen met een hele hoop op een nachtdropping, 

maar overal waren er putten en bulten, 

en in het donker moesten we héél goed opletten. 

Al een geluk dat er een paar een zaklamp bij zich hadden, 

dan konden we de hindernissen op tijd zien 

en moesten we minder schrik hebben. 

Na dagen regen en donkere wolken, 

verscheen er plots weer licht aan de hemel. 

De zon verspreidde haar stralen 

en ik voelde een aangename warmte op mijn huid. 

Het was stilaan avond geworden, 

de geur van brandende houtblokken, 

en de warme rode gloed van het open vuur, 

maakten ons stil. 



 

We staarden in de vlammen 

en niets kon ons nog deren. 

Buiten stormde het en het was ijzig koud, 

maar in het licht van het vuur, 

zagen we elkaar... 

en we glimlachten. 

Ik zal aan je denken, 

zei mijn beste vriend. 

ik zal een kaars aansteken, 

en wanneer jij hetzelfde doet, 

dan kunnen we een steun zijn voor elkaar, 

dan kunnen we een licht zijn. 

 

Kerstspel 

 
Priester: 

In de tijd dat Jezus geboren werd, leefden er allerlei mensen op aarde, 

rijke en arme, deftige en eenvoudige, goede en slechte. 

Maar de armste en de eenvoudigste mensen waren de herders. 

Niemand wilde met hen omgaan. Iedereen trok de neus voor hen op. 

En juist die mensen koos God uit om de blijde boodschap aan te vertellen! 

Luister maar … 

 

Mies (vierde leerjaar): 

Wij zijn twee herders. 

Wij liggen in het open veld. 

Een vuurtje knettert zacht. 

Er wordt een oud verhaal verteld. 

Jesse (vierde leerjaar): 

Een koning wordt verwacht. 

En plotseling, van overal, klinkt engelengezang: 

Herders, kom naar de stal, en wees niet bang. 

De twee herders hangen deze laatste zin op het prikbord (A3-formaat). 

 

Lotte (vijfde leerjaar): 

Wij zijn twee schapen. 

Wij lagen rustig op het gras te slapen, zij aan zij. 

We dachten dat het donker was, 

maar dat is nu voorbij. 

Louise (vierde leerjaar): 

Want heel de hemel is verlicht, 

en wij, we mogen mee. 

Waarnaartoe? We hebben geen idee. 

De twee schapen hangen deze laatste zin op het prikbord (A3-formaat). 



 

Jente (vierde leerjaar): 

Wij zijn twee engelen. 

Wij komen van de sterren, 

en we zweven naar omlaag. 

Wij brengen voor u, herdertjes, 

een boodschap mee vandaag. 

Evelyn (vierde leerjaar): 

En ook voor wie maar horen wil, 

en wie het licht verwacht: 

Er is vrede op aarde deze nacht. 

De twee herders hangen deze laatste zin op het prikbord (A3-formaat). 

 

Chadi (vierde leerjaar): 

Wij zijn de wijzen uit het oosten. 

Wij zochten aan de hemel 

naar een schitterende ster. 

Wij reisden in de schemer, in de nacht; 

we reisden ver. 

Lize (vierde leerjaar): 

En juist toen wij van moeheid weer 

naar huis toe wilden gaan, 

gebeurde er iets heel wonderlijks. 

De ster bleef bij dit stalletje staan. 

De twee koningen hangen deze laatste zin op het prikbord (A3-formaat). 

 

Femke (vierde leerjaar): 

Ik ben Maria. 

Ik ben samen met Jozef van ver gekomen. 

Wij waren hier zo vreemd. 

Wie heeft ons opgenomen, 

wie heeft onderdak verleend? 

Renzo (vierde leerjaar): 

Maar nu is alles goedgemaakt, 

en iedereen is blij, 

want een kind is geboren. 

Kom erbij, kom erbij. 

Maria en Jozef hangen deze laatste zin op het prikbord (A3-formaat). 

 

Priester: 

Wij willen samen zingen van een wonderlijke nacht 

waarin een kind ter wereld kwam dat vrede heeft gebracht. 

 



 

Tussenlied 1 
 

Droom maar raak, 

want ik maak een nieuwe vredestijd. 

Stel je voor dat een lam 

bij de wolven spelen kwam. 

Ze liepen in de wei 

en een jongen zat erbij. 

Straks wordt het licht, 

want het kerstfeest komt in zicht. 

Wat een vrolijk, blij bericht! 

 

Zeg het dan, zing ervan, 

een engel kwam bij jou. 

Stel je voor dat een kind 

al het donker overwint 

als teken van Gods trouw - 

zeg het iedereen maar gauw. 

Straks wordt het licht, 

want het kerstfeest komt in zicht. 

Wat een vrolijk, blij bericht! 

 

Je gezicht is verlicht, 

de hemel lacht je toe. 

Stel je voor dat de wens 

van Gods liefde in een mens 

je mond weer zingen doet 

en je weet het: God is goed! 

Straks wordt het licht, 

want het kerstfeest komt in zicht. 

Wat een vrolijk, blij bericht! 

 

In de nacht, langverwacht, 

ver weg in Betlehem … 

In een stal ligt het kind 

en een nieuwe tijd begint. 

Eerst droomden wij van Hem 

en nu horen wij zijn stem! 

Straks wordt het licht, 

want het kerstfeest komt in zicht. 

Wat een vrolijk, blij bericht! 

 

 



 

Homilie / Toelichting 

 

Priester: 

... 

 

Geloofsbelijdenis 
 

Priester: 

Ik geloof in het kind van Bethlehem, 

dat ook genoemd wordt Immanuël, 

God-met-ons, Kind van de vrede, 

verlosser van de wereld. 

Allen: 

Ik geloof in God, die zoveel van mensen houdt, 

dat Hij met ons wil meegaan 

door het leven van elke dag, 

in Zijn Zoon, het kind van Bethlehem. 

 

Priester: 

Ik geloof in dit Kind 

voor wie geen plaats was in de herberg, 

maar dat voor iedereen plaats maakte in Zijn leven. 

Allen: 

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen 

waardoor Hij licht bracht en vrede, 

liefde en vreugde. 

 

Priester: 

Ik geloof in dit kind, 

dat omringd werd door de os en de ezel, 

door herders en wijzen, 

Ik geloof dat wij de kerstboodschap 

verder kunnen dragen, 

door de kracht van de Geest, 

die Hij ons geschonken heeft. 

Allen: 

Ik geloof in het kerstfeest, ieder jaar opnieuw, 

en daarom in een wereld van vrede. 

Amen. 

 



 

Voorbeden 
 

Priester: 

Laat het in deze kerstviering nu even stil worden, 

en laat ons vertrouwvol bidden tot onze menslievende God: 

 

Wout (derde leerjaar): 

Laten we samen bidden dat we in deze kerstdagen 

ook rekening zouden houden met eenzame mensen. 

Laat ons bidden ... 

Allen: 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer! 

 

Senne (derde leerjaar): 

Laten we samen bidden dat deze dagen 

ons een stuk dichter bij elkaar zouden brengen. 

Laat ons bidden ... 

Allen: 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer! 

 

Erin (derde leerjaar): 

Laten we bidden opdat wij ons zouden inzetten 

om van deze kerstdagen een echt feest van vrede te maken. 

Laat ons bidden ... 

Allen: 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer! 

 

Xander (derde leerjaar): 

Laten we bidden voor mensen die niet weten dat het Kerstmis is 

omdat zij gevangen zitten in hun eigen ellende. 

Laat ons bidden ... 

Allen: 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer! 

 

Liam (derde leerjaar): 

Laten we tot slot bidden opdat de betekenis van Kerstmis 

tot ons zou doordringen: dat Christus in ons mag geboren worden. 

Laat ons bidden ...  

Allen: 

Wij bidden U, verhoor ons, Heer! 

 



 

Offerstoet 
 

De voorwerpen worden naar voren gebracht door kinderen van het tweede leerjaar. 
Ondertussen speelt juffrouw Sarah een kerstliedje op de synthesizer. 
 

Offerandegebed 
 

Priester: 

December is de maand van Sinterklaas, Kerstmis en Oudjaar: 

feesten van geschenken geven en krijgen, 

een feest vol groen, kerstbolletjes, veel kaarsen en licht, 

de donkerste nacht doormaken en op weg naar een nieuwe lente. 

Het heeft allemaal met nieuw leven, met leven geven te maken; 

met herbeginnen, met het begin van een nieuwe lente in ons leven. 

 

Quinten (zesde leerjaar): 

Heer, in het brood leggen we ons verlangen om brood te breken voor en met elkaar, 

om een nieuwe wereld op te bouwen zoals God die wil. 

 

Fien (zesde leerjaar): 

Heer, in de beker met wijn leggen we onze inzet en onze moed, 

onze ontgoocheling en onze tegenslagen om van deze wereld een andere wereld te maken, 

zoals Gij, God deze wereld zou willen hebben. 

 

Jana (zesde leerjaar): 

Heer, de Advent is een tijd van wachten. 

Verlangen naar Kerstmis, de geboorte van Jezus. 

Het groen in de adventskrans is een teken van leven in deze wintertijd 

waar bomen en struiken er maar kaal en doods bijstaan. 

 

Matthijs (zesde leerjaar): 

De kaarsen bij de adventskrans zijn een teken van hoop. 

Hoop op vrede, hoop op vriendschap, op vrijheid en op vergeving. 

Hopen op de geboorte van jouw Zoon Jezus. 

 



 

Groot dankgebed: Dat er licht mag komen 

 
Priester: 

Gij, die de duisternis 

niet hebt laten heersen 

over de mensen 

maar het licht hebt geschapen 

waarin zij elkaar konden zien en liefhebben, 

wij danken u, God. 

 

Gij , 

die de duisternis  

niet hebt laten heersen 

over het leven 

maar het licht hebt geschapen 

waarin woorden of daden helder werden 

of duister bleven, 

wij danken u, God. 

 

Gij, 

die de duisternis 

niet hebt laten heersen 

over ons bestaan 

maar in Jezus Christus 

Licht zijt geworden 

voor de hele wereld, 

wij danken u, God 

en huldigen u met de woorden: 

Heilig, heilig, heilig de Heer,  

de God der hemelse machten.  

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  

Hosanna in den hoge.  

Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.  

Hosanna in den hoge. 

     



 

Tussenlied 2 (alleen refrein wordt gezongen) 

 
Mensen kijken in het donker naar een wereld vol verdriet. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je van het Licht dat je straks ziet. 

 

Refrein: 

Het wordt anders. Het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 

Mensen kijken naar de sterren. Maar dat licht is ver en koud. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je van het Licht dat van ons houdt. 

 

Refrein: 

Het wordt anders. Het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 

Mensen hebben mooie plannen. Maar er gaat zo vaak wat mis. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je dat Gods toekomst stralend is. 

 

Refrein: 

Het wordt anders. Het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. God is dichtbij. 

 

Mensen dromen mooie dromen van een wereld, licht en fijn. 

Steek een kaars aan. Die vertelt je hoe de wereld eens zal zijn. 

 

Refrein: 

Het wordt anders. Het wordt lichter. 

Het wordt licht voor jou en mij 

en voor iedereen op aarde. 

Het wordt Kerst. God is dichtbij. 
 

 



 

Vervolg groot dankgebed 

 
In Jezus Christus, 

kwam uw licht over de wereld, 

kregen de dingen hun ware betekenis 

en de mensen hun echte gestalte. 

Heel zijn leven was liefde, 

ook toen Hij 

de laatste avond van zijn leven 

met zijn vrienden samen was. 

Hij heeft toen het brood genomen, 

u, God, gedankt en gezegend, 

het brood gebroken en aan zijn leerlingen doorgegeven 

met de woorden: Neem en eet, 

dit is mijn lichaam voor u, 

gebroken en gegeven. 

Zo heeft hij ook de beker genomen, 

u opnieuw gedankt en gezegend 

en de beker aan zijn leerlingen gegeven 

met de woorden: Neem en drink, 

dit is de beker met mijn bloed. 

Het wordt voor u vergoten 

tot vergeving van de zonden. 

Blijf dit doen tot mijn gedachtenis. 

 

Daarom nemen we hier dit brood en deze beker 

en gedenken 

dat hij door zijn lijden, dood en verrijzen 

licht heeft gebracht over ons bestaan. 

Wij gedenken 

dat hij ons nabij blijft 

als een weldadig licht 

zodat we niet meer in duisternis dwalen. 

 

En wij bidden om zijn Geest: 

dat er licht mag komen 

over ons spreken en zwijgen  

en over ons doen en laten; 

dat er licht mag komen in onze wereld, 

licht van gerechtigheid en liefde 

zodat mensen en volken 

kleurrijker worden voor elkaar; 

dat er licht mag komen 

over uw Kerk, uw huis op aarde, 



 

zodat ze schijnen mag 

als een baken van hoop en belofte 

voor de wereld. 

 

Dit vragen wij u door Jezus Christus 

uw Licht in de wereld 

die met u en de Geest 

ons bidden doet tot God onze Vader. 
 

Onze Vader 

Priester: 

Deze verbondenheid met de mensgeworden God, 

in de kracht van de Geest, 

en in de gemeenschap met de Kerk, 

ligt uitgedrukt in het Onze Vader: 

woorden die Jezus ons zelf heeft toevertrouwd. 

Vredeswens 

Priester: 

Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt, een weiland waar de veulens grazen, 

’s avonds fijn naar huis toe fietsen op de dijk, het hinkelblok, de hoepel, bellen blazen. 

Vrede is een groene tafel, een stille kracht, geen systeem, 

geen plan dat wordt berekend of bedacht. 

Vrede is een opa die verliefd met een oma danst. 

Vrede is de gloed die in vertrouwde ogen glanst. 

Vrede is een oud verhaal dat met een ster begint, een stal, een houten kribbe … en een kind. 

Laten wij elkaar vandaag heel veel vrede toewensen. 

Wij willen elkaar een teken van vrede geven: 

een handdruk, een warme wens, ... 

Communie 

Priester: 

God, in de nacht van de wereld hebt Gij een ster doen opgaan: 

boodschap van hoop, belofte van vrede, Jezus Christus. 

Hij is voor ons als brood dat gebroken wordt en wijn die gedeeld wordt. 

Zie dan het Levende Brood, God-met-ons, kracht voor onderweg. 

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt 

maar spreek en ik zal gezond worden. 

 

Tijdens de communie worden enkele kerstliedjes gespeeld door juffrouw Sarah. 
 



 

Bezinning 
 

Yani (zesde leerjaar): 

Ik ben de stal, ik sta hier heel alleen te dromen, 

van het wonder dat mij is overkomen. 

Ik ben oud en lelijk en zit vol kieren, 

en ben alleen nog goed voor de dieren. 

Mijn dak is lek en de deur staat altijd open, 

zodat iedereen in en uit kan lopen. 

Maar wat me nu toch is overkomen! 

In een nacht, mocht ik mensen ontvangen. 

want ze werden door niemand anders opgevangen. 

Er werd in die nacht een Kind geboren, 

en er zongen engelenkoren! 

Het was zo warm in mij. 

Ik werd helemaal blij. 

Dit Kind is heel bijzonder, 

het is de Zoon van God. 

Daarom ben ik niet langer een krot, 

maar het belangrijkste huis op aarde. 

En voor de geschiedenis van grote waarde. 

 

Slotgebed 
 

Priester: 

Goede God, 

wij danken U omdat uw Zoon Jezus zo dicht bij ons is gekomen. 

Weten jullie nog dat ik jullie in het begin van de viering zei 

dat je de advent kan vergelijken met het openen van een deur? 

Laat ons de deur blijvend openhouden voor Jezus 

zodat wij Zijn licht kunnen doorgeven 

bij ons thuis, in de buurt, 

op school en op het werk. 

Laten we deze viering zo dadelijk afsluiten met het liedje 

dat jullie ook al vorig jaar zongen in de kerstviering. 

En volg ook die ster in jullie eigen leven. 

We wensen het jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen. 

 



 

Slotlied 
 

Uit alle hoeken, alle gaten 

alle huizen, alle straten 

komen mensen aangesneld 

want er is hen iets verteld 

 

Uit de bergen, uit de weiden 

uit de velden, van de heide 

Iedereen van heind’ en ver 

heft zijn hoofd op naar die ster 

 

Die ster, volg die ster, ga die ster maar achterna 

Die ster, volg die ster, denk er niet te lang bij na 

Koning, herder, pak je spullen op en ga 

Die ster, volg die ster 

 

Hoor, een engel zingt een liedje 

op een hoge witte wolk 

En een herder bromt een deun 

van het oude herdersvolk 

 

En de wijzen uit het Oosten 

spelen plechtig en klassiek 

Iedereen speelt, arm of rijk 

mooie koningskindmuziek 

 

Die ster, volg die ster, ga die ster maar achterna 

Die ster, volg die ster, denk er niet te lang bij na 

Koning, herder, pak je spullen op en ga 

Die ster, volg die ster, volg die ster, volg die ster. 

 

 

 

Bronvermelding: 

 www.4ingen.be  

 www.kindengeloof.nl  

 www.kindopmaandag.nl  

 www.youtube.com  

 

Welgemeende dank aan voorganger Tim Peeters, aan Zuster Marie-Louise, en aan 

de leerkrachten en leerlingen van ’t Kompas (in het bijzonder juffrouw Sarah). 

 

Sint-Martinuskerk, Duffel, vrijdag 21 december 2012 

http://www.4ingen.be/
http://www.kindengeloof.nl/
http://www.kindopmaandag.nl/
http://www.youtube.com/

