Sterzingen 2018-2019
Viering
Intredelied
Nu sijt wellekome (ZJ 201)

Welkomstwoord door de voorganger
Welkom door sterzanger (s)
S.

Jezus is geboren voor iedere mens, voor elk kind.
Al vierend willen we denken aan alle kinderen over de hele wereld.
Straks gaan we als Sterzangers op weg om dit Goede Nieuws overal bekend te maken,
ook aan hen die nog nooit van Jezus hebben gehoord,
ook aan hen die Jezus misschien niet meer kennen.
De opbrengst van het Sterzingen gaat naar Missio.
Met dit geld kan Missio lokale kerkgemeenschappen van over heel de wereld steunen.
Zo krijgen ook de kinderen die het moeilijker hebben de kansen die zij verdienen.
Dit jaar willen we bijzondere steun geven aan een project in Ivoorkust. In de parochie van
Sangouiné wil men de tienermoeders daar helpen. Zij komen van het platteland naar de
grote stad om naar school te kunnen gaan. Helaas worden heel wat meisjes ongewenst
zwanger. Zo wordt hun toekomst bedreigd. Met onze bijdrage helpen wij Missio in hun steun
aan dit project.

Kruisteken
V.

De Drie Wijzen gingen op zoek naar God.
Zo zijn ze een blijvend symbool van mensen, zoals wij, onderweg.
Laten we samen op weg gaan in zijn naam, die is:
Vader, Zoon en Heilige Geest

A.

Amen.

Vergevingsmoment
V.

We proberen licht te brengen in onze wereld,
net zoals Jezus ons dat voordeed.
Wij stellen ons vertrouwen op U zodat uw licht door ons sterker kan worden.
Laat ons daarom bidden om uw ontferming.

S.

Heer, geef ons moed zodat uw licht ons licht wordt
dat wij doorgeven aan alle mensen.
Ontferm U over ons.

A.

Heer, ontferm U over ons.

S.

Christus, maak ook van ons een ster
die anderen begeleidt op hun weg.
Ontferm U over ons.

A.

Christus, ontferm U over ons.

S.

Heer, Gij verzekert ons een toekomst
waarin wij nieuw leven vinden.
Ontferm U over ons.

A.

Heer, ontferm U over ons.

V.

Moge God zijn licht over ons doen stralen
zodat wij ook licht kunnen zijn voor anderen.
Dit vragen wij vandaag en alle dagen.

A.

Amen.

Loflied
Eer zij God in deze dagen (ZJ 221)

Openingsgebed
V.

Menslievende God,
wees onze gids en sta ons bij,
zoals de ster de Drie Wijzen.
Maak dat wij meer mens worden voor elkaar
en dit alle dagen van ons leven.

A.

Amen.

Eerste lezing
Tussenzang
Here der Heren

Evangelie
Homilie
Geloofsbelijdenis
Voorbede
V.

God, we bidden tot U
zodat we een licht en een ster mogen zijn voor elkaar,
voor diegenen die we graag zien
én voor diegenen die we nog niet graag genoeg zien.

S.

Voor alle mensen die ziek of eenzaam zijn.
Dat er in hun leven sterren aan de hemel komen
die hun troost en nabijheid bieden. Laat ons bidden.

A.

Dat het licht in ons mag blijven branden, het laaiend vuur het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen, loof zijn naam met een vreugdelied. (ZJ 818)

S.

Voor alle vredesbrengers hier en waar ook ter wereld.
Dat zij die vrede blijvend gestalte kunnen geven in kleine en grote dingen.
Laat ons bidden.

A.

Dat het licht in ons mag blijven branden, het laaiend vuur het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen, loof zijn naam met een vreugdelied. (ZJ 818)

S.

Voor onszelf.
Dat wij het licht van Christus blijven zien
ook als het donkerder wordt in ons leven
zodat wij vreugde en kracht ervaren en kunnen doorgeven.

Laat ons bidden.
A.

Dat het licht in ons mag blijven branden, het laaiend vuur het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen, loof zijn naam met een vreugdelied. (ZJ 818)

L.

Voor de jongeren en hun begeleiders uit onze gemeenschap.
Dat zij zich straks bij het Sterzingen, maar ook daarna,
verbonden weten met alle kinderen over heel de wereld
en in het bijzonder met de kinderen uit Ivoorkust.
Laat ons bidden.

A.

Dat het licht in ons mag blijven branden, het laaiend vuur het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen, loof zijn naam met een vreugdelied. (ZJ 818)

V.

God, wij danken U voor uw licht,
maar ook voor deze jonge christenen.
Wees hen nabij tijdens hun tocht.
Wij bidden dat hun solidaire inzet een lichtpunt mag zijn in onze maatschappij.

A.

Amen.

Aanbrengen van de gaven
Terwijl de lector onderstaande tekst leest, brengen Sterzangers de gaven naar het altaar.
L.

De Drie Wijzen brachten goud naar Jezus. Wij brengen het geld van de collecte [of de
opbrengst van Sterzingen, wanneer de viering na het Sterzingen plaatsvindt] voor het altaar.
Wij zijn maar mens voor andere mensen wanneer wij delen.
De Drie Wijzen brachten wierook en mirre mee. Wij brengen wierook om Gods helende
nabijheid aan te tonen.
De Drie Wijzen volgden een ster. Bij het Sterzingen volgen wij ook een ster. Wij brengen een
ster naar het altaar omdat het volgen van die ster ons dichter bij God brengt.
Jezus was het brood van de wereld. Wij brengen brood naar het altaar dat wij straks breken,
om Hem niet te vergeten.
Jezus zei: “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken”. Wij drinken deze wijn, want wij hebben
Hem nodig.

Gebed over de gaven
V.

God, niemand heeft U ooit gezien.
Maar Gij wordt zichtbaar in deze goede gaven.
Aanvaard deze gaven en maak ze voor ons tot teken van uw grote liefde voor ons,
door Christus onze Heer.

A.

Amen.

V.

Bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de
almachtige Vader.

A.

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

Eucharistisch gebed
Onze vader
V.

We volgen zijn licht op onze weg,
bidden wij daarom tot God, onze Vader.

A.

Onze Vader…

Vredeswens
V.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

A.

En met uw Geest.

V.

En geven wij mekaar dan ook een teken van die vrede.

Communie

Bezinning na de communie
S.

Heer, leer ons zien
De sterren van hoop
Mensen met een open hart
Maak dat wij zien hoe Gij geboren wordt
Hier en nu, in ons midden.

Slotgebed
V.

Vandaag hoorden wij hoe uw licht ons nabij is
en onze weg zal verlichten.
Wij mochten beleven hoe graag Gij ons ziet
en deze liefde mogen wij dankbaar doorgeven
aan alle mensen in de hele wereld.

A.

Amen.

Slotlied
This little light of mine

Zending en zegen
V.

Gij die voor ons uitgaat,
als de ster voor de Drie Wijzen,
schijn voor ons uit
en wijs ons de weg.
Nu en alle dagen.
En laat ons dan van hier heen gaan
en de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

A.

Amen.

