
Kerststallentocht 

in de Pastorale Eenheid Emmaüs Kuurne 

van 24 december 2021 tot 6 januari 2022 

 

 

Voor mensen die:  

 zin willen geven aan de kersttijd 

 met het gezin Kerstmis op een andere manier willen beleven 

 graag eens op ontdekking gaan buiten hun eigen straat 

 niet meer weten waarheen gewandeld in deze tijd 

  



In deze bundel vind je: 
 

 een wandelingen langs zeven kerststallen - afstand: 5 km 
 per kerststal een bezinningstekst en een kerstlied (met QR-code) 
 zoektocht voor kinderen tot 12 jaar – Vergeet niet om een balpen mee te nemen. 

 
 
 

Maak je keuze: 
 
Deze bundel biedt de mogelijkheid om de kersttijd niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.  
Bij elke kerststal is er een bezinningstekst voorzien, een kerstlied dat je kan zingen of beluisteren 
(via QR-code) en een zoekvraag voor de kinderen. 
 
Wat je gebruikt vanuit deze bundel en hoe je zaken combineert, is volledig vrij. Ieder kan zijn 
eigen tocht samenstellen. De wegbeschrijving start bij de Sint-Michielskerk, maar je kan ook 
starten aan bijvoorbeeld de Sint-Pieterskerk. 
 
Alle kerststallen krijgen in de wegbeschrijving een nummer. Dat nummer komt overeen met de 
nummering bij de opdrachten van de zoektocht. 
 
Leuke extraatjes: 

 Kinderen kunnen zich verkleden in een kerstfiguur of nemen een schapenknuffel mee. Of 
misschien heb je een mooie driekoningenster? 

 De wandeling in het donker doen geeft een bijzondere sfeer (stallen zijn verlicht). Laat de 
kinderen hun zaklantaarn of een lichtje meenemen voor onderweg.  

 
Stap gerust eens de kerken binnen. Ook daar vind je een mooie kerststal. Let wel, de kerken 
sluiten rond 17.30 u. 
 
 
 
 
 
 
 

Gelieve je bij deze wandeling aan de geldende coronamaatregelen te houden. 
Dank om voor elkaar te zorgen! 
 

 

 

 

 

  



Wegbeschrijving kerststallentocht (5 km) 

We starten aan de Sint-Michielskerk (Marktplein, Kuurne), bij de kerststal aan de ingang (1). 

Stap het Marktplein af, voorbij het gemeentehuis, en sla links de Kon. Elisabethstraat in. Dwars 

de drukke Gen. Eisenhowerstraat en vervolg je weg rechtdoor, de Gasthuisstraat in. Die straat 

blijf je volgen tot je, ter hoogte van de Groenstraat, een kerststal vindt aan je linkerkant (2). 

Sla de Groenstraat in. Dwars de Boomgaardstraat en neem het voetwegje naast huisnummer 

116 tot aan de Veldm. Montgomerystraat. Volg links en dan weer links. Sla voorbij de 

begraafplaats rechts af en stap de wijk in, de Renbaanlaan ten einde. Aangekomen in de 

Kattestraat neem je links en even verderop vind je aan de rechterkant een kerststal (3). 

Volg Lijstergalm tot je uitkomt aan de Sint-Pieterskerk. Hou gerust even halt binnen en geniet 

van de kerststal (kerk sluit om 17.30 u.). We stappen voorbij de kerk naar rechts de Sint-

Michielsweg in. Al snel zie je aan de overkant van de straat, ter hoogte van de kleurrijke 

oversteekpaal, een voetwegje. Als je dat volgt kom je uit in Molenput. Draai mee met deze weg 

en al gauw zie je de volgende kerststal (4). 

Volg verder Molenput zodat je weer in de Sint-Michielsweg uitkomt. Sla linksaf en op het einde 

rechts, de Kon. Boudewijnstraat in. Volg de weg 600 m tot aan het rondpunt, waar aan de 

linkerkant een volgende kerststal op je wacht (5). 

Ga verder de straat in en na enkele stappen sla je rechts de Najaarsweg in. Volg links mee aan 

het pleintje en stap de straat uit. Dan rechts het hoekje om, het voetwegje in (volg zwarte 

wandeling gemeente). Neem het eerste zijwegje naar links tot aan het grote rondpunt, waar je 

rechts inslaat. Op het einde van de weg zie je de kerststal al staan (6). 

Sla rechts de Kon. Boudewijnstraat in en neem wat verderop aan je linkerkant de voetweg naar 

de Kattestraat (pijltje zwarte wandeling gemeente). Daar steek je de straat over en ga je naar 

links, daarna naar rechts, de Kattebelweg in. Volg naar links en ontdek de volgende kerststal (7). 

Stap in dezelfde richting verder. Op het einde van de Kattebelweg vind je rechts een voetwegje. 

Zo kom je in de Boomgaardstraat uit (ter hoogte van school). Neem rechts en vervolgens links, 

de Kouterstraat in. Dwars op het einde de straat schuin rechts en via de Kon. Elisabethstraat 

kom je opnieuw aan de Sint-Michielskerk. 

Breng gerust een bezoekje aan de kerk: naar de kerststal vooraan gaan kijken of een kaarsje 

branden… 

 

Wij hopen dat je genoten hebt van deze kerststallentocht en dat het je op de een of andere 

manier geraakt heeft om net zoals de herders en de koningen op bezoek te gaan bij het 

goddelijke kind. 



 

Bezinningsteksten en kerstliederen 
 
 
Kerststal 1 
 
Er kwam een kind in volle nacht, 
Gods mens geworden Zoon: 
alleen wat herders op het veld 
vonden het ongewoon. 
 
Er kwam een kind op deze aard’: 
een kind reeds lang voorzegd: 
het werd geboren in een stal  
en op wat stro gelegd. 
 
Er kwam een kind te Bethlehem, 
een kind eenvoudig klein; 
het had een naam en een gezicht, 
het wilde weerloos zijn. 
 
Er komt een kind naar ieder mens, 
een kind naar jou en mij; 
het draagt een levensgroot geheim, 
het maakt ons allen vrij. 
 
Je kent dat kind, je kent zijn taak, 
door hem zijn wij gered. 
God toont in Hem zijn aangezicht, 
Jezus van Nazareth. 
 
 
Nu zijt wellekome 
Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 
gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al  in dit aardrijk  zijt Gij gezien nooit 
meer. 
Kyrieleis! 
 
Christe, Kyrieleison. Laat ons zingen blij, 
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren in de heilige kerstnacht 
van een maged reine die hoog moet zijn 
geacht. 
Kyrieleis! 
 
 
 
 

 
 
 
Kerststal 2 
 
Kerstmis, vonkjes hoop 
Zalig die als de nacht het donkerst is 
durven vertrouwen op die ene ster. 
Zalig die met een onbevangen geest 
verwachting blijven koesteren. 
 
Zalig die speuren naar vonkjes hoop 
om ze als een fakkel aan te steken. 
Zalig die woorden spreken 
waaraan velen zich verwarmen. 
 
Zalig die mateloos goedheid tonen 
waarin je mag wonen. 
Zalig die in huizen van vrede 
mensen nader brengen. 
 
Zalig die met zachte moed 
vriend en vreemde tegemoet gaan. 
Zalig die bewogen knielen  
naast wat nietig is in deze wereld. 
 
Zalig die Gods weerloosheid herkennen 
in de ogen van een pasgeboren kind. 
Zalig die met kerstlicht in de ogen 
dag aan dag meer mens worden. 
 
 
Eer zij God in onze dagen 
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 (2 x) 
 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
  



Kerststal 3 
 
Onderweg zijn is stapje voor stapje verder 
komen op je levenspad. Is telkens weer 
groeien en leren van hobbels die je moet 
nemen. Is telkens weer de sprong wagen 
naar het onbekende. 
 
Onderweg zijn is bij iedere kruising opnieuw 
kiezen waar je heen wilt. Is de keuze maken 
tussen een snelweg en een voetpad. Is 
kiezen of je alleen wilt reizen of samen wilt 
gaan. 
 
Onderweg zijn is anderen ontmoeten. 
Is ontdekken dat sommigen –je beste 
vrienden- je verder helpen en dat anderen je 
slechts in de weg zitten. Is merken dat er 
mensen in hetzelfde schuitje zitten als jij, en 
dat je elkaar tot steun kunt zijn. 
 
Onderweg zijn is leren wie je kunt 
vertrouwen, wie je echte vrienden zijn. 
Is leren je eigen doel te durven  bepalen en 
er helemaal v oor te gaan, hoe moeilijk het 
soms ook is. 
 
Onderweg zijn bestaat uit dromen en 
verrassingen. Bestaat uit  ontmoetingen en 
afscheid nemen. Bestaat uit meevallers en 
ontgoochelingen. 
Leven is onderweg zijn. 
 
 
Wij komen van Oosten 
Wij komen van Oosten, wij komen van ver 
A la berline postiljon 
Wij zijn er drie koningen met éne ster 
A la berline postiljon 
Van cher ami, tot in de knie 
Wij zijn drie koningskinderen 
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami 
 
Gij sterre, gij moet er zo stille niet staan 
A la berline postiljon 
Gij moet er met ons naar Bethlehem gaan 
A la berline postiljon 
Van cher ami, tot in de knie 
Wij zijn drie koningskinderen 
Sa, pater trok naar Vendelo, 
van cher ami 
 
 

Kerststal 4 
 
Ik droomde eens 
Ik droomde eens en zie ik liep aan ’t strand 
bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer 
liep aan mijn zij. 
Wij liepen samen door het leven en lieten in 
het zand een spoor van stappen, 
twee aan twee: 
De Heer liep aan mijn hand. 
 
Ik stopte en keek achter mij en zag mijn 
levensloop in tijden van geluk en vreugde, 
van diepe smart en hoop. 
Maar als ik goed het spoor bekeek zag ik 
langs heel de baan daar, waar het juist het 
moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan… 
 
Ik zei toen: ‘Heer, waarom dan toch? Juist 
toen ik U nodig had; juist toen ik zelf geen 
uitweg zag op het zwaarste deel van het 
pad…’ 
De Heer keek mij toen vol liefde aan en 
antwoordde op mijn vragen: 
‘Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, toen 
heb ik jou gedragen...’ 
 
 
De herdertjes lagen bij nachte, 
De herdertjes lagen bij nachte, 
Ze lagen bij nacht in het veld; 
Ze hielden vol trouwe de wachte, 
Ze hadden hun schaapjes geteld 
Daar hoorden ze d'engelen zingen, 
Hun liederen vloeiend en klaar 
De herders naar Bethlehem gingen, 
't liep tegen het nieuwe jaar. 
 
Toen zij er te Bethlehem kwamen,  
Daar schoten drie stralen dooreen 
Een straal van omhoog zij vernamen, 
Een straal uit het kribje beneên 
Toen vlamd'er een straal uit hun ogen, 
En viel op het Kindeke teer 
Ze stonden tot schreiens 
bewogen, 
En knielden bij Jezus neer. 
 
  



Kerststal 5 
 
Op weg gaan … met het licht 
Leven als christen is 
op weg gaan met je fakkel. 
Een fakkel is een uitvinding van God. 
De vlam die erin flakkert heeft God 
eigenhandig aangestoken. 
‘Kijk’, zegt Hij, ‘dit is je eigen krachtcentrale. 
Het zal je leiden op je weg. 
Het zal je steeds aan Mij herinneren. 
Je moet er alleen voor zorgen dat het blijft 
branden. 
Ja, draag zorg voor Mijn licht in jou. 
Anders dooft het uit en verdwaal je in de 
nacht.’ 
 
Zo Heeft  Hij ieder  christen op weg gezet 
met de opdracht te luisteren naar Zijn 
woord 
om te kunnen leven, vandaag, 
en met de grote droom dat eens alle lichten 
zullen samenkomen in zijn Land. 
Dat zal de dag zijn van het Rijk Gods. 
 
Leven als christen is op weg gaan met je 
fakkel, 
die precies dat stukje weg verlicht dat je te 
gaan hebt, vandaag. 
Dat juist voldoende licht geeft om de ene 
stap na de andere te zetten. 
Want zo heeft God het bedoeld voor jou 
opdat je elk moment zou leven: 
Onbezorgd maar waakzaam. 
 
 
Door de liefde laat u wekken 
Door de liefde laat u wekken, spoed u, 
herders, op de baan. 
Om naar Bethlehem te trekken en om naar 
de stal te gaan. 
Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle 
mensen die van goeden wille zijn.  

Wie komt hier ons ruste storen, in het 
midden van de nacht. 
Door zo blij muziek en koren, samen spelend 
onverwacht. 
Vrede, vrede, vrede op aarde 
aan alle mensen die van 
goeden wille zijn. 

 

Kerststal 6 
 
Kerstmis moet in ’t hart  beginnen. 
Kerstmis moet in ’t hart beginnen, 
Daar wil  God geborgen zijn, 
daar wil hij de mens beminnen 
ook al lijkt Hij nog zo klein. 
 
Kerstmis moet in ’t hart beginnen, 
in ’t gemoed van ieder mens 
dan treedt Jezus werk’lijk binnen 
met zijn lieve vredewens. 
 
Kerstmis moet in ‘t hart beginnen 
en al blijven deuren dicht, 
mensen die zich echt bezinnen 
staan reeds midden in Gods licht. 
 
Kerstmis moet in ’t hart beginnen, 
in het hart van jong en oud; 
niemand hoeft iets te verzinnen, 
zonder hart heeft men het koud. 
 
Kerstmis moet in ’t hart beginnen, 
zonder hoogmoed, zonder schijn. 
God zoekt overal gezinnen 
waar Hijzelf weer thuis kan zijn. 
 
Kerstmis moet in ’t hart beginnen, 
schrik niet van het woordje ‘moet’. 
Laat de liefde overwinnen 
dan wordt het op aarde goed. 
 
 
Klein, klein Jezuken  
(melodie klein, klein kleuterken) 

Klein, klein Jezuken, heb je zulk een kou? 
kom in mijn harteken wonen  
kom nu maar vlug heel gauw. 
We zullen een vuurtje stoken, 
we zullen een pappeken koken. 
En breng er uw liefste moederke mee, 
dan zijn we al tevree. 
 

  



Kerststal 7 
 
Ik wens 
Ik wens dat je net als de herders voor niets 
hoeft te vrezen, dat je van onrust mag 
genezen en dat je in kinderogen Gods vrede 
mag lezen. 
 
Ik wens dat je net als de wijzen je moedig op 
weg durft begeven, dat je ook je gaven zal 
geven en dat je verbonden met velen 
hoopvol zal mogen leven. 
 
Ik wens dat je net als Jezus’ leerlingen met 
moed en inzet mag werken, mensen in 
nood mag bemerken en dat je belangloos 
bij velen ’t vertrouwen kan helpen 
versterken. 
 
Ik wens dat je in je eigen hart, in het 
komende jaar een redder kan wonen om zo 
van binnenuit aan ieder mens Gods liefde te 
tonen. 
 
Ik wens dat dit Kind, Jezus, in jou, het kind in 
jou weer leven doet. 
 
Ik wens dat je als dit Kind je thuis mag 
voelen in de kring van de kleinen. 
 
Ik wens dat je als dit Kind een licht mag zijn 
voor mensen in het duister. 
 
Ik wens dat je als dit Kind met zachte hand 
vertroosting brengen mag waar mensen 
lijden. 
 
Ik wens dat je als dit Kind de weg mag gaan 
naar allen die geen uitweg zien. 
 
Ik wens dat ieder die je hoort en ziet, dit 
Kind, Jezus, in jou herkennen mag. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Stille nacht 
Stille nacht, heilige nacht, 
alles slaapt, eenzaam wacht, 
bij het kindje ’t hoog heilige paar, 
rond de kribbe zingt d’engelenschaar: 
slaap in hemelse rust, 
slaap in hemelse rust. 
 
Stille nacht, heilige nacht, 
Davids Zoon, lang verwacht, 
wordt door d’herders begroet in de stal, 
op de bergen klinkt vreugdegeschal: 
Heil de redder is daar, 
Heil de redder is daar. 
 

  



 

Zoektocht kinderen  

 
Bij elke kerststal is er een kleine zoekvraag en kan je een letter verzamelen. Met alle letters vorm 
je op het einde een kerstwoord. Opgelet: de letters staan niet in de juiste volgorde. Veel succes! 
 
 
Kerststal (1) 

Hoeveel kerstbomen zoeken steun bij deze kerststal? 

Welk uur van de dag is er in de Sint-Katharinakerk eucharistieviering? Neem daarvan de 

middelste letter:  

 

Kerststal (2) 

Deze stal is mooi verlicht. Er zijn vele lichtjes, maar er is ook een mooie ster. Tel de lichtstralen. 

Hoeveel zijn er? 

Er staan twee dieren bij de stal. Neem van het grootste dier de beginletter en keer dan in het 

alfabet één letter terug:  

 

Kerststal (3) 

Jezus kijkt je aan. Hoeveel ogen zijn er te zien op de kerstfiguren? 

Welke vorm heeft deze kerststal? Je hebt de 4de letter nodig:  

 

Kerststal (4) 

Dit is een eenvoudige kerststal. Hoeveel (witte) elementen/figuren zijn er? 

Wat staat er tussen Jozef en Maria? Neem daarvan de laatste letter:  

 

 

Kerststal (5) 

Hoeveel schapen brachten de kleurrijke herders mee naar de stal? 

Bij deze kerststal staat er een bord met een mooie wens. Twee woorden staan in grote letters. 

Neem de derde letter van het tweede woord: 

 

  

 

 

 

 

 



Kerststal (6) 

In de stal is er een klein raam. In hoeveel vakjes is het verdeeld?  

Welke kleur heeft de mantel van Jozef? Onthoud de laatste letter:  

 

Kerststal (7) 

Welke tekst staat er in sierlijke letters in het Latijn op de kribbe geschreven? 

(= Ik ben het licht dat in de wereld gekomen is.) 

De eerste letter van de zin is ook de eerste letter van ons woord:  

 

Het woord dat je gevonden hebt is:  

____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 

 

Wil je graag weten of je antwoorden juist zijn? Neem dan een kijkje op www.kerkinkuurne.be. 

Je vindt ze onderdaan de info over de kerststallentocht. 

 

 

 

 

 

 

 


