
Kerstviering Tel de sterren
Hieronder volgt de verkorte versie van de Kerstviering. De uitgebreide versie is tegen 
betaling te bestellen op www.vierenindekerk.nl.

Algemene toelichtng
In de Kerstviering worden tis gegeven voor de aankleding van de zaal, gebedssterren en het
voorbedenboek, de collecte en een toeiasselijk iresentje met een kortngscode (!).

Bijbelgedeelten: Gedeelten uit Genesis, Numeri 24:17b en Matees 1 en 2
De kerstviering sluit aan bij het Kerstiroject Beloofd is beloofd, waarin vijf vrouwen uit het 
geslachtsregister van Jezus centraal staan. Naast deze vrouwen worden ook vele andere 
mensen genoemd, waaronder Abraham. Samen met Sara heef hij 25 (!) jaar moeten 
wachten oi de vervulling van de belofe van een nakomeling. Steeds oinieuw bevestgt God 
zijn belofe aan Abraham, maar toch wordt Abraham er oi den duur moedeloos van. Dan 
neemt God hem mee naar buiten en laat hem naar de hemel kijken: Tel de sterren, 
Abraham. Zo groot wordt jouw nageslacht. En Abraham en Sara krijgen hun zoon. Sara is vol 
blijdschai en iedereen mag het weten.
In Numeri staat de irofete:  ‘at ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. 
Een ster komt oi uit Jakob, een sceiter uit Israël.’ Eén van de vele belofen die verwijzen 
naar de Messias. Vele eeuwen later zien de wijzen deze ster. Ze besefen dat deze ster 
verwijst naar een iasgeboren Koning in Israël en ze gaan oi reis. Na wat omzwervingen 
komen ze terecht in Betlehem. Tijdens het laatste gedeelte van de reis schijnt de ster 
oinieuw en wijst de weg. Het vervult de wijzen met dieie vreugde. God houdt zich aan zijn 
belofen; Hij doet wat Hij beloof. De Bijbel staat vol met belofen. Deels zijn die vervuld en 
deels nog niet. ‘e mogen uitzien naar de belofen die nog niet vervuld zijn. 
De Kerstviering bevat een uitgebreide toelichtng bij al deze Bijbelgedeelten, die gebruikt kan
worden als ireekschets.
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Pedagogische insteek
Kinderen beloven elkaar regelmatg iets. En er wordt hen ook regelmatg iets beloofd door 
volwassenen. Het is fjn als iemand zich aan zijn belofe houdt, maar dat gebeurt helaas niet 
altjd. Soms moet je lang wachten voordat een belofe wordt vervuld. Kinderen vinden 
wachten niet fjn. Het duurt lang en ze weten vaak niet wat ze in de tussentjd moeten doen. 
In de Bijbel staan veel belofen van God. Kinderen mogen vertrouwen oi deze belofen. In 
het verhaal over Abraham en Sara, maar ook het verhaal over de geboorte van Jezus zien de 
kinderen dat God zich aan zijn belofe houdt. 

‘erkvormen
De Kerstviering bestaat onder andere uit de volgende werkvormen:

Familiestamboom 
Iedereen maakt zijn eigen familiestamboom oi iaiier. Daarna wordt samen gekeken naar 
de familiestamboom van Jezus.

Bijbelverhaal met levende foto’s: De belofe van een Kind
Zowel het verhaal van Abraham en Sara als het verhaal van de wijzen wordt verteld met 
behuli van levende foto’s. Kinderen (of ouderen) beelden het verhaal uit, door bij ieder deel
van het verhaal stl te staan en een  foto’ te laten zien. 

Ontelbaar veel sterren 
Vanuit het verhaal van Abraham die de sterren moet tellen, wordt er wat informate 
gegeven over sterren en ilaneten. Vervolgens gaan de kinderen in groeijes aan de slag om 
zelf sterren te tellen.

Gods belofen 
In de zaal hangen vellen iaiier met daaroi allerlei belofen uit de Bijbel. Iedereen looit 
rond om te kijken welke belofe hem/haar aansireekt en geef dit dmv een stcker aan. 
Daarnaast kunnen mensen ook zelf belofen oizoeken en oischrijven oi een leeg vel iaiier.
Kinderen kunnen er eventueel bij tekenen.

Sterren vol belofen
De Bijbel staat vol met Gods belofen. ‘ij beloven soms ook veel, maar komen dat niet altjd
even goed na. Iedereen denkt na over een belofe die hij wil doen. Deze belofe wordt 
oigeschreven oi een ster en verteld aan degenen die naast je ziten. 

Sketch: Beloofd = Beloofd!
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Saskia en Joi hebben allebei beloofd om iets te doen, maar al gauw wordt duidelijk dat het 
toch wel moeilijk is je aan je belofe te houden. 

Jop staat met zijn fets en zwemtas te wachten op Saskia. Op de grond ligt een plastc bal.

Joi: (Kijkt ongeduldig op zijn horloge/telefoon) ‘aar blijf Sas nou toch? Ze had er lang moeten zijn!
… (Richt zich tot het publiek) ‘e hebben afgesiroken om te gaan zwemmen, maar Saskia is weer eens 
te laat. Ze is echt altjd te laat. Deze keer zou ze echt oi tjd zijn. Er is een sieciale sielletjesmiddag in 
het zwembad, omdat het kerstvakante is. 
… (Geïrriteerd) Kom oi, nou Sas! Je had beloofd dat je oi tjd zou komen. ‘aar blijf je nou?!

Saskia komt aanfetsen en rinkelt met haar fetsbel.  e zwaait naar Jop.

Sas: Joehoe, Joi. Ik ben er al!
Joi: Ik ben er al? ‘eet je wel hoe laat het is?!
Sas: Sorry, ben ik weer te laat?
Joi: Ja, je bent weer te laat. Voor de zoveelste keer! 
Sas: Sorry, sorry, sorry! Maar ik moest nog even m’n zwemsiullen zoeken … en m’n band oiiomien … en 

m’n moeder vroeg ook nog wat …
Joi: Jaja, het zal wel. Maar je had echt beloofd om deze keer oi tjd te komen! 
Sas: Ik weet het. Het siijt me echt, Joi.
Joi: Nou ja, vooruit dan maar. Zullen we dan nu maar gaan? Anders komen we helemaal te laat. 

Suggestes voor liederen en gebed(siunten)
Vertel Het Maar geef allerlei suggestes voor liederen. In deze viering worden aanvullende 
suggestes gegeven. Daarnaast worden er ideeën gegeven voor het gebed.

Voorbeeldviering
Om je een beetje oi weg te helien, heef Vieren in de kerk een voorbeeldviering 
geschreven, inclusief een tjdsilanning.
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