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Stern über Bethlehem 
Text und Melodie:   Alfred Hans Zoller, 
deutscher Komponist, Jazz-Pianist, Kantor und 
Organist. (* 6. Oktober 1928 in Neu-Ulm; † 14. 
Oktober 2006 , Neu-Ulm) .Eines der 
bekanntesten Weihnachtslieder der Neuzeit 
 

Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg 

Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht 

Leuchte du uns voran, bis wir dort sind 

Stern über Bethlehem, führt uns zum Kind 

 

Stern über Bethlehem, bleib bei uns steh'n 

Du sollst den steilen Pfad vor uns hergeh'n 

Führ uns zu Stall und zu Esel und Rind 

Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind 

 

Stern über Bethlehem, nun bleibst du steh'n 

Und lässt uns alle das Wunder hier seh'n 

Das da geschehen, was niemand gedacht 

Stern über Bethlehem, in dieser Nacht 

 

Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel 

Denn dieser arme Stall bringt doch so viel 

Du hast uns hergeführt, wir danken dir 

Stern über Bethlehem, wir bleiben hier 

 

Stern über Bethlehem, kehr'n wir zurück 

Steht noch der helle Schein in unsrem Blick 

Und was uns froh gemacht, teilen wir aus 

Stern über Bethlehem, schein auch Zuhaus 

Зірка над Віфлеємом 
Текст і мелодія: Альфред Ганс Цоллер, 
німецький композитор, джазовий піаніст, 
кантор і органіст. (* 6 жовтня 1928, Ной-Ульм; 
† 14 жовтня 2006, Ной-Ульм) - одна з 
найвідоміших різдвяних пісень сучасності. 
 
Зірка над Віфлеємом, вкажи нам шлях 
Приведи нас до вертепу, покажи нам, де він 
стоїть 
Сяй своїм світлом нам попереду, доки ми не 
прийдемо туди 
Зірка над Віфлеємом, приведи нас до Сина 
Божого 
 
Зірка над Вифлеємом, залишайся з нами 
Ти маєш пройти крутий шлях перед нами 
Приведи нас до стайні, і осла, і вола, і віслюка 
Зірка над Віфлеємом, приведи нас до Сина 
Божого 
 
Зірка над Віфлеємом, тепер ти застигла 
І давайте всі разом побачимо те диво, яке тут 
є 
І давайте всі разом побачимо диво, яке 
відбувається 
Зірка над Віфлеємом, цієї ночі 
 
Зірка над Віфлеємом, ми дісталися до цілі 
Бо ця бідолашна кошара приносить так 
багато 
Ти привела нас сюди, ми дякуємо тобі 
Зірка над Віфлеємом, ми залишаємося тут 
 
Зірка над Віфлеємом, повертаймося 
Яскраве світло все ще в наших очах 
І ми поділимося радістю, яку знайшли 
Зірка над Вифлеємом, світись і у нас вдома 
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