Sterzingen 2018-2019
Zendingsmoment
Inleiding
Jullie zijn hier vandaag samen met jullie vrienden.
Maar jullie zijn niet helemaal als jezelf gekomen.
Jullie zijn hier als Drie Wijzen.
Ik wens dat jullie net als die wijzen
moedig op weg durven gaan,
dat jullie iets van jullie eigen gaven zullen geven
en dat jullie verbonden met velen hoopvol mogen vertellen over Jezus.

Bezinning
Voor elke tocht is er een ster.
Voor ieder mens,
voor jong en oud,
die wijs wil heten.
Voor iedereen die zoekt
naar redding en naar recht.
Voor elke tocht is er een ster.
Die wijzen brengen zal
waar ’t wonder van het leven ,
in eenvoud wordt getoond.
Waar Gods liefdevolle geven
in kinderogen woont.

Duiding
Als Sterzangers zijn jullie niet enkel verbonden met elkaar, maar met alle Sterzangers over de hele
wereld. In deze periode trekken in meer dan honderd landen de kinderen als Drie Wijzen de straat
op. Allemaal gaan ze zingen aan de deuren van de huizen, om te vertellen dat Jezus is geboren voor
iedereen. Maar jullie zijn ook verbonden met jullie leeftijdsgenoten, die niet alle kansen krijgen die
jullie hier hebben en soms vanzelfsprekend vinden.
De opbrengst van jullie Sterzing-actie wordt gaat naar projecten die kinderen wereldwijd helpen. Dit
keer geven we speciaal steun aan de meisjes in Sangouiné, in Ivoorkust, die ongewenst zwanger

worden. De parochie wil hen helpen om, ondanks hun zwangerschap en moederschap, toch hun
school te kunnen afmaken. En wij willen die parochie helpen bij dit mooie werk. Daarom hoopt
iedereen dat jullie je beste beentje voorzetten! Om jullie daarbij te helpen, willen we graag Gods
zegen vragen.

Zending
Lieve Sterzangers,
mag Gods Licht over jullie schijnen,
klein en groot,
om het vuur verder te verspreiden.
Volg Gods ster,
biddend om wijsheid
en vragend om inzicht.
Dan zal God zelf met jullie op weg gaan
en jullie helpen een ster te zijn in de nacht,
een lichtbundel die hoop brengt voor anderen.
Daartoe zegent Hij jullie
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

