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Beste KLJ’ers, 
Beste KLJ-proost, 
Beste pastoor, 
Beste K-verantwoordelijke, 
 
Ieder van ons neemt op zijn of haar pad een rugzak mee en die kan zwaar zijn. Moeilijke momenten 

doorkruisen elk leven. Ze worden door iedereen anders ervaren en beleefd. Maar als je de rugzak 

samen met andere KLJ’ers draagt, voelt hij meteen een pak lichter aan.  

KLJ wil een thuis zijn, een plek om tot rust te komen, een plek waar je jezelf kan zijn en waar iedereen 

kan groeien op zijn of haar eigen manier.  

KLJ wil meer zijn dan een plaats waar je kan lachen en spelen. In KLJ vorm je een hechte groep. Je 

maakt er vrienden, zelfs voor het leven, met wie je ook moeilijke momenten kan delen. 

In KLJ moet je alles kunnen zeggen met een veilig gevoel, ongeremd en ongecensureerd. Je kan er 

babbelen over het leven, met zijn pieken en dalen, over het vallen en het opstaan. En is het nodig, dan 

spuug je er even je gal. 

Maar dat is niet alles. KLJ wil ook een plek zijn waar... 

- … iedereen zichzelf mag zijn.  

- … we wat vaker vragen hoe het écht met de ander gaat. 

- … we een luisterend oor bieden zonder te oordelen. 

- … leiding en leden elkaar door dik en dun steunen. 

- … ‘tijd’ en ‘iemand ten laste zijn’ geen excuses vormen.  

- … er ruimte is om niet op elke vraag of situatie een antwoord te weten 

In KLJ willen we er ‘Door dik en dun’ zijn voor elkaar! 

Deze K-bundel wilt dat aanmoedigen en versterken, want was dat ook niet dé boodschap van Jezus? 

Daarom vind je in deze bundel een ruim aanbod aan K-materiaal. Hopelijk inspireert het je om er ‘door 

dik en dun’ een fantastisch werkjaar van te maken. Zo zorgen we er tezamen voor dat niemand een 

zware rugzak alleen hoeft te dragen.  

 

De regionale werkgroepen K  

Karel Billiet, pedagogisch medewerker; thema K in KLJ. 

Dirk Decuypere, nationaal proost KLJ. 
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Door dik en dun  
willen KLJ’ers  

iedereen steunen  

en niemand laten vallen. 

 

Door dik en dun  

willen KLJ’ers 

er zijn  

voor wie de weg kwijt is 

voor wie botst op grenzen 

voor wie vlucht voor zichzelf 

voor wie geen toekomst ziet 

voor wie het leven een last is 

voor wie niet meer kan lachen 

voor wie niet begrepen wordt 

voor wie onder zorgen gebukt gaat 

voor wie het leven op zijn kop staat 

voor wie met zijn gevoelens in de knoop ligt 

voor wie zijn verdriet verbergt achter een smile 

voor wie met zijn verhaal nergens terecht kan 

voor wie het moeilijk heeft omwille van duizend en één reden. 

 

Door dik en dun  

willen KLJ’ers  

er zijn  

voor elke mens,  

voor elkaar,  

voor jou! 

 

 
Dirk Decuypere 

Nationaal proost KLJ 
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JAARTHEMABEZINNINGEN 

Durf spreken 

Duiding 

In het onderstaande filmpje van de Nederlandse radiozender Q-music zegt Stephan Bouwman dat het 

niet zo goed met hem gaat. Hij zegt dat er een groot taboe leeft rond het bekennen dat het eens niet 

goed loopt met je. Hij roept dan ook op om dit taboe te doorbreken en om het bespreekbaar te maken.  

 

Filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=sEAOZPejbL0 (Youtube: ‘ik voel me gewoon klote’) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sEAOZPejbL0
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ2uqPm57bAhXLbVAKHSjdDlQQjRx6BAgBEAU&url=https://beam.eo.nl/artikel/2018/02/huilen-op-de-radio-ik-voel-me-gewoon-klote/&psig=AOvVaw2LnfLt9G_4KBlKiTsCdt-A&ust=1527246584366746
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Methodiek 

We selecteerden een aantal zinnen uit het filmpje. Bespreek dit filmpje in groep en overloop 

onderstaande zinnen. Welke zinnen spreken je aan en waarom?  

• Ik heb beloofd om altijd eerlijk te zijn.  
o Is dit gemakkelijk? 
o Ben ik altijd eerlijk? Tegenover mezelf, tegenover 

anderen? 

• Het gaat niet goed met me.  

• Ik voel me slecht.  

• Ik voel me alleen.  

• Ik voel me eenzaam terwijl ik omringd ben door mensen.  
o Kan je alleen zijn in een menigte?  
o Hoe voel je dit?  
o Kunstwerk: probeer dit gevoel om te zetten in kunst.  

• Ik heb een stemmetje in mij hoofd en dit stemmetje is vaak heel 
hard.  

o Als ik in de spiegel kijk, zegt het hoe lelijk ik ben.  
▪ Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Wat ziet de ander als hij naar jou kijkt? 
▪ Mensen tonen niet hoe ze zich voelen. Ze dragen een masker. Waarom?  

o Het is nooit goed.  

• Ik heb het gevoel dat ik mezelf niet ben, niet kan zijn. Ik ben aan het acteren.  
o Heb je dit gevoel ook al gehad? Wanneer? Waarom had je het gevoel dat je moest 

‘acteren’?  

• Hoe gaat het met je? Prima! 
o Hoe vaak zeggen mensen dit terwijl ze het niet menen? Waarom doen ze dit toch? 
o Welke andere antwoorden kunnen mensen geven op deze vraag?  
o Mensen weten vaak niet hoe te reageren als ze een ander antwoord krijgen  

• Het is oké als het soms niet goed gaat.  
 

Slottekst 

Om de bezinning af te sluiten kan je eindigen met onderstaande tekst: 

Ik durf het niet zo goed te zeggen  

dat ik best een schouder gebruiken kan  

om heel even mijn hoofd op te leggen 

want mijn dagen zijn wat zwaar 

en ik voel me vaak alleen 

is het goed dat ik vandaag 

je schouder even leen? 

(Uit “Woordkunsten” van Jentl Van Wijk) 
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Je doet ertoe! 

Duiding  

‘Waarom doe jij er toe?’ De mensen uit onderstaand filmpje kregen die aartsmoeilijke vraag 

voorgeschoteld. Een antwoord vinden was niet makkelijk. Om ze een handje te helpen, schreven enkele 

naasten een brief met daarin een antwoord. De ondervraagden moesten de brief vervolgens zelf 

voorlezen.  

Filmpje 

https://www.youtube.com/watch?v=ngjhSu-WpuQ (Youtube: “Why i matter”) 

Methodiek 

Iedere KLJ’er maakt voor iemand anders in de afdeling of leeftijdsgroep een brief op. Daarin schrijven 

ze waarom de andere ertoe doet. Laat hierna de brieven één voor één voorlezen door de persoon 

waarvoor hij geschreven is. Doe dit luidop of ieder voor zich.  

Slottekst 

Ik zal met je meegaan  
wegen van het onbekende. 
En als je twijfelt  
of niet weet waarheen  
zoek dan mijn woord,  
mijn hand, mijn wandelstaf.  
 
Ik zal er zijn  
voor dag en dauw. 
Wanneer je moe wordt  
zal ik naast je zitten. 
Dan delen we het brood. 
We wakkeren het vuur. 
Dan scheppen we de stilte. 
 
Ik zal je dragen  
en mij met jouw lot verbinden. 
Vrees niet de nacht. 
Mijn zorg ligt om je heen. 
De sterren worden ons tot mantel. 
 
Bij tij en tegentij  
vertrouw je aan het leven toe. 
Mijn liefde heeft geen andere naam  
dan deze:  
Ik zal er zijn.  

(Uit: ‘Voor wie woorden zoekt’ van Kris Gelaude) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ngjhSu-WpuQ
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Oe ist? 

Duiding 

Hey, Hallo, hoe is’t? 

Hoe het met je gaat kan van veel dingen afhangen: het weer, iets wat rondom je gebeurde, een 

herinnering, enzovoort. Soms ben je er zelf verantwoordelijk voor, soms bevind je je in een situatie 

waarvoor je niet gekozen hebt. Je voelt je misschien een pionnetje van het spel dat anderen spelen. Of 

het was dikke chance of brute pech … net zoals bij een dobbelsteen. 

Een dobbelsteen is eigenlijk toch iets vreemds, hé. Een dobbelsteen heeft 6 kanten. Maar eentje is er 

altijd verstopt. Als je een dobbelsteen werpt, dan telt wat bovenaan ligt. Hoewel je nog 4 andere kanten 

kan zien. Alleen één kant blijft onzichtbaar. De kant die onderaan ligt. Die kunnen we niet zien. Hoewel 

je, als je dat zou willen, wel een beetje kan weten welke kant verstopt is.  

 
(Uit:  https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritualSearch.php) 

Lied 

 
 
In West-Vlaanderen zeggen de mense rappe oe ist? Dan zeggen ze goed, ma ze geven eignlijk nie echt 

een antwoord, hoe dat echt is Tis een beetje moeilijk he? Hoe dat echt is jah.. ja tis... gow euh Oe voel 

je je nu? zieje content? Of ligter al zand over en ejet al verwerkt Of ziter nog e stuksje gevoel in de klem 

Durf jet nie te zeggen, zegget mien en ik zegget em Ier ister e tafel voe gevoelens up te leggen Pakt e 

stoel en zet je bie en zegget em of tegen mien Schrief et in e brief of steek et in e lied Alé da moeni, ma 

da mag, ma da moeni Zegget tegen mien of tegen em Gie ziet de boas van je stem Zegget tegen eur 

of tegen em Gie ziet de boas van je stem Zegget tegen mien of tegen em En ik goa lustern, mo gie ziet 

de boas van je stem Zegget tegen eur of tegen em 

Ze goan wel lusteren, want gie ziet de boas van je stem 

[intermezzo] Meugne ik nog overal gaan de mense vragen oe ist? Ja oe ist, ma ze zin al ne meter verder 

en ze verwachten daj zegt goed e [Brihang] En oe ist nog meje? ejet al vertelt? En zit je nu goed of 

slicht in je vel Ik zien ier voeje, na mien kuje bellen Sms'n of bericht in spreken, keirl De woorden liggen 

up je lippen kloar Gif ze leven, of lat ze bestoan in de wereld Wieder zien koed woater vrezende wezens 

Mo we babbelen ni makkelijk over onze gebreken Mo ier zien de letters voe te zoaien in de streeke 

"West vloanderen ik zie je zo geren!" Preus lik fjirtig en wieder zien trots Dus zeg me oe ist? en leg je  

https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritualSearch.php
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWyYWZoZ7bAhXIIlAKHSbfBTUQjRx6BAgBEAU&url=http://flus.be/2015/04/27/brihang-oe-ist/&psig=AOvVaw1IEdesq06k4CFdWbTJyOGJ&ust=1527248233532424
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hart up je tong Zegget tegen mien of tegen em Gie ziet de boas van je stem Zegget tegen eur of tegen 

em Want gie ziet de boas van je stem Zegget tegen mien of tegen em En ik goa lustern, mo gie ziet de 

boas van je stem Zegget tegen eur of tegen em En ze goan wel lusteren, want gie ziet de boas van je 

stem 

West vloanderen, leg je hart up je tong, leg je hart up je tong Limburg, leg je hart up je tong Ton 

Antwerpen, leg je hart up je tong Vlaams Brabant ook, leg je hart up je tong En Oost vloanderen, leg je 

hart up je tong 

En als de mensen zegge oe ist, wa zegje ton? Beh goed e, ik zeggen alsan goed Alsan ook alst nie 

goed gaat? Als k'ik zeer en, gie zit nie geware e Voila en n'andern moe nie weglopen mej zeer e Dus je 

zegt geweun, elk zn eigen pijn Voila, zn eigen zeren en zn eigen gedachten Jah jong 

Methodiek 1 

Ongetwijfeld zijn er nog onbekende kantjes aan de mensen waar je nu bij zit. Om die bij elkaar te 

ontdekken, hebben we een dobbelsteen gemaakt (zie hieronder). Hij daagt uit om met elkaar in gesprek 

te gaan en na te denken over jezelf en over anderen … 

Je kan de dobbelsteen vouwen tot een echte kubus, maar je kan hem evengoed in de kruisvorm 

gebruiken. Als je hem niet dichtvouwt, kan je iets in de lege vakjes op de achterkant schrijven. Zo moedig 

je eigen inbreng aan.  

Methodiek 2 

Je kan eventueel ook een dobbelsteen maken met de onderstaande vragen: 

• Heb jij mensen waar je helemaal aan kan vertellen hoe het met je gaat? 

• Heb jij mensen waar je helemaal eerlijk durft tegen vertellen…  
o hoe het met je gaat? 
o wat er in je buik ‘bubbelt’? 
o wat er in je hoofd spookt? 
o wat je uitgevreten hebt? 

• Durf jij wel eens iets anders antwoorden dan ‘goed’? 
o Wanneer wel en wanneer niet? 
o Bij wie wel en bij wie niet? 

 
Durf jij? 

• Durf jij nog vragen stellen als er iemand iets vanuit of over zichzelf gezegd heeft? 

• Kan jij aan mensen vragen hoe het met hen gaat en niet tevreden zijn met ‘goed’? 

• Kan jij de tijd en de aandacht opbrengen om ten diepste naar mensen te luisteren? 
 

(Uit: ‘De K van A tot Z’, het inspiratieboek van KAJ.) 
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Methodiek 3 

En hier nog een derde mogelijkheid voor een rondje ‘oe ist?’ 

• Zoek een voorwerp en geef dit als cadeau aan één van de groepsleden: je vertelt hem/haar 
waarom je dit cadeau schenkt. 

• Hoe voel je je? Als welk dier voel je je? Boots dit dier na. De anderen moeten raden welk dier het 
is. vertel waarom je je zo voelt. 

• Pak een blad papier en teken iets waarin je uitdrukt hoe je je voelt. Je laat dit aan de groep zien 
en geeft er een woordje uitleg bij. 

• Je zoekt een groot uurwerk. Daarop verander je het uur tot dat uur uitdrukt hoe laat het is in je 
leven: 5 voor 12, 1 uur ’s nachts, 10 voor 10 … en vertel waarom. 

• Maak een bloemenboeket waarin je verschillende kleuren gebruikt. Vertel erbij welke kleur 
betekenis heeft in je leven op dit moment. 

• Vraag 3 getuigen te vertellen over jou. Ze moeten aangeven hoe het met jou gaat. Nadien duid je 
die persoon aan die het dichtst bij de waarheid is. Je geeft een beetje uitleg. 

• Welk verhaal vertelt het meest over jou: sneeuwwitje, roodkapje, klein duimpje, de gelaarsde 
kat, het tinnen soldaatje … Vertel in het kort aan de groep het verhaal en zeg erbij waarom dat 
verhaal met jou te maken heeft. 

• Vertel van één tot 10: wat hebben de cijfers met jouw leven te maken. Bijv. Ik heb één zus, ik 
heb 2 ouders, … 

• Vertel een verhaal uit de Bijbel dat je knap vindt. Zeg waarom en wat het met jouw leven te maken 
heeft. 

• Vertel de anderen wat jij al aan KLJ gehad hebt. Je mag daarbij de woorden: ‘en’, ‘vrienden’ en 
‘euh’ niet gebruiken. Indien je één van die woorden gebruikt, moet je herbeginnen. (Duur: 2 
minuten) 

(Uit: ‘De K van A tot Z’, het inspiratieboek van KAJ.) 

Slot 

‘Alle succesvolle mensen hebben een ding gemeen, ze herkennen kansen.’ 

Jullie hebben hier de kans gegrepen om met elkaar in gesprek te gaan. Laat ook in de toekomst de 

kans niet liggen om eens écht te vragen hoe het gaat, om te luisteren en om te zeggen hoe het écht 

met jou gaat. Dan kan je voor elkaar vast veel betekenen. 

Lied 

“Fix you” – Coldplay  
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Noem een fijne 

herinnering,  

wat maakt dat deze  

fijn is? 

 

 

Wat geeft je  

energie? 

 

 

Wanneer maakte KLJ je 

(on)gelukkig 

 

 

Wanneer voelde  

je je het laatst 

ongelukkig, wat zorgde 

ervoor dat je er 

bovenop kwam? 

 

 

Wat doe je als je merkt 

dat iemand vanuit je 

eigen omgeving 

ongelukkig is? 

 

 

Welk leuk compliment 

kreeg je onlangs van 

iemand? 
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Iedereen is anders  

Duiding 

In het begin van het filmpje ziet de man dat de vrouw die naast hem staat vol bewondering is voor de 

leeuwentemmer, terwijl zij hem, met z’n klein varkentje, niet ziet staan. Zoiets moet en zal hij dus ook 

kunnen … Typisch menselijk, mensen vergelijken zich met elkaar. Prestaties op het werk, de auto op 

de oprit, punten op het rapport, en ga zo maar door. Dat is niet altijd negatief en kan motiverend zijn om 

vooruit te komen. Zo zou het bijvoorbeeld een aanzet kunnen zijn om harder te studeren, voor die hogere 

punten op dat rapport. Maar vaak geeft het mensen een slecht gevoel en werkt het jaloezie in de hand. 

Men wil dan beantwoorden aan onmogelijke idealen, met een slecht zelfbeeld tot gevolg wanneer dat 

niet altijd lukt. Perfectie heeft z’n prijs staat er, de vraag is of perfectie bestaat. 

Anderzijds projecteert deze man zijn verlangen op het varkentje dat er uiteindelijk aan moet geloven en 

in de pan belandt. Niet van hemzelf maar van het arme beest wordt het onmogelijke verwacht, het moet 

zich voordoen als een leeuw, en het moet er vooral voor zorgen dat de volgende keer wanneer de man 

naar de stad gaat, de dames hem wel zien staan. Het varkentje doet wel wat van hem verwacht wordt, 

maar wordt het daar ook gelukkig van? 

Ook weer typisch menselijk. Iemand die zich in zo’n strak keurslijf wringt om toch maar uit te blinken in 

datgene wat vooral de maatschappij graag heeft. Ga je naar de fitness gewoon voor de gezondheid en 

omdat je wat aan je conditie wil werken, of om erbij te horen? Want iedereen heeft toch een sixpack? 

Laat je eigenheid niet ondersneeuwen door de verpletterende verwachtingen van de maatschappij. Van 

een varken kan men toch ook niet verwachten dat het stoerder is dan een leeuw? Een leeuw kan er ook 

niet even roze uitzien als een varken, nietwaar? 

Fier zijn op je eigen identiteit en respect hebben voor die van een ander. Besteden we hier in onze 

groep/bestuursploeg voldoende aandacht aan?  

Filmpje  

https://www.youtube.com/watch?v=iEkg_hKAbvs  
 
(Youtube: Stella Artois commercial (met varkentje)) 

Methodiek 1 

Maak een papieren facebookaccount van je buurman/vrouw  

waarin positieve eigenschappen, kwaliteiten, talenten, en  

karaktertrekken naar boven komen en stel het voor. 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=iEkg_hKAbvs
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Methodiek 2

 
(Uit: http://bashuijbers.blogspot.be/2014/03/wat-is-differentieren-nu-precies-een.html) 

 
Is dit wel of niet eerlijk? 

Heb je jezelf al eens in zo’n situatie bevonden?  

Welk dier van de prent voelde jij je op dat moment? 

 

Luisterlied 

Https://www.youtube.com/watch?v=AfRkQ_OcqR0&list=RDAfRkQ_OcqR0#t=58  

(youtube: K3 - Iedereen is anders videoclip (In Zwitserland)) 

Of 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Or8XGKgR8  

(Youtube: Ronny Mosuse - allemaal anders ) 

  

http://bashuijbers.blogspot.be/2014/03/wat-is-differentieren-nu-precies-een.html
https://www.youtube.com/watch?v=AfRkQ_OcqR0&list=RDAfRkQ_OcqR0#t=58
https://www.youtube.com/watch?v=D0Or8XGKgR8
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Bijbelverhaal 

Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. 

Er is een man die een wijngaard heeft. Vroeg in de ochtend gaat hij op weg. Hij zoekt arbeiders om in 

zijn wijngaard te werken. Hij spreekt een bedrag met hen af: het normale loon voor een dag werken. En 

hij stuurt ze naar zijn wijngaard. 

Later die ochtend gaat de eigenaar van de wijngaard weer op weg. Hij ziet mannen op straat die nog 

geen werk hebben. Hij zegt tegen hen: “Ga maar in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie een eerlijk loon 

geven.” De mannen gaan aan het werk. 

Om twaalf uur en om drie uur ’s middags gaat de man opnieuw op weg. Weer stuurt hij de mannen die 

hij tegenkomt, naar zijn wijngaard. 

Als de dag bijna om is, gaat de man nog één keer op weg. Weer ziet hij mannen op straat staan. Hij 

vraagt: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” De mannen antwoordden: “Niemand heeft 

ons vandaag werk gegeven.” Dan zegt de man: “Ga maar in mijn wijngaard werken.” 

Als het avond is, zegt de eigenaar van de wijngaard tegen de man die zijn zaken regelt: “Roep alle 

arbeiders en geef ze hun loon. Betaal eerst de mannen die het laatst gekomen zijn. En als laatste de 

mannen die het eerst kwamen.” 

De mannen die maar kort gewerkt hebben, zijn dus het eerst aan de beurt. Zij krijgen het normale loon 

voor een dag werken. De mannen die de hele dag gewerkt hebben, zijn het laatste aan de beurt. Zij 

denken: Wij zullen dan wel meer krijgen. Maar ook zij krijgen het normale loon voor een dag werken. 

Met het geld in hun hand komen ze bij de eigenaar van de wijngaard. Ze zeggen: “Het is niet eerlijk! Die 

anderen hebben maar één uur gewerkt. Wij hebben de hele dag hard gewerkt in de hete zon. En nu 

krijgen zij evenveel als wij!” 

De eigenaar zegt tegen één van die mannen: “Beste vriend, ik heb jullie toch niet oneerlijk behandeld. 

We hadden toch het normale loon afgesproken? Ga rustig naar huis met je geld. Ik wilde de mannen 

die het laatste kwamen, net zo veel geven als jullie. Het is mijn geld. Ik mag ermee doen wat ik wil. 

Waarom zijn jullie jaloers als ik anderen goed behandel?” 

Zo zal het gaan in de nieuwe wereld. Mensen die nu het laatst komen, zullen dan vooropgaan. En 

mensen die nu het eerst komen, komen dan achteraan.’ 

Matteüs 20, 1-16 

Duiding bij Bijbelverhaal 

 

Wees niet jaloers op anderen, stop met vergelijken. Wees tevreden met wat je zelf kan verwezenlijken. 
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De gelukshartenvier 

Duiding 

Door dik en dun. Wat wil dat zeggen? Dat je gelukkig bent? Dat je je goed voelt in je vel? Dat je jezelf 
en de anderen graag ziet? Met deze knutselbezinning, die geschikt is voor alle leeftijden, maken we een 
stukje geluk om voor de rest van ons leven aan ons KLJ-sjaaltje te hangen. Veel plezier! 

Methodiek 

Iedereen maakt zijn eigen ‘gelukshartenvier’. Elke deelnemer krijgt een rood papier met vier hartjes 
op. Iedereen knipt de vier hartjes uit en gaat vervolgens te werk in vier stappen: 
 

1. Het eerste hartje pak je in met een laagje aluminiumfolie: je hoeft er maar in te kijken om van 
jezelf te houden. 

2. Het tweede hartje wordt versierd met dingen waar jijzelf van houdt: Je moet dus houden van 
jezelf en van de dingen die je doet! 

3. Het derde hartje is voor iedereen die van je houdt. Je schrijft, tekent of maakt een collage van 
dingen die je aan hen doet denken. 

4. Op het vierde hartje mag je een boodschap laten schrijven door een andere deelnemer, die er 
ook zijn/haar naam bijzet.  

 

De leiding legt daarna de vier hartjes weer in de vorm van een klavertjevier. Lamineer de vier hartjes en 
wacht tot het is afgekoeld. Perforeer er een gaatje in en hang de ‘gelukshartenvier’ met een touwtje aan 
je KLJ-sjaaltje. Zo hangt er door dik en dun altijd een stukje geluk aan ons KLJ-sjaaltje! 

Materiaal 

• Zilverpapier 

• Pennen 

• Kleurpotloden 

• Rood papier met hartjesklavertjevier (voor elk lid 1 afgedrukt) 

• Scharen  

• Perforator 

• Koordjes 

• Lamineermachine en lamineerfolie  
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Bijlage 

• Hartjesklavertjevier (afdrukken op rood papier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Voorbeeld van eindresultaat aan een KLJ-sjaaltje 
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Over de streep (bezinning voor +16) 
Door dik en dun? Dat is niet altijd even evident. Dat wordt ook duidelijk in deze bezinning die je op twee 

manieren kan uitvoeren: ‘Over de streep’ en de ‘Black Box’-methodiek. De begeleid(st)er moet vooraf 

een methodiek kiezen.  

Methodiek 1: ‘Over de streep’ 

Maak met tape een streep op de grond in het lokaal of buiten op rustige plaats. Zorg dat je niet 

gestoord kan worden.   

Voor de bezinning start, staat iedereen naast elkaar achter de streep.  

De begeleid(st)er vraagt dat men niet zou praten en niet zou lachen met elkaar. Laat ze ook de GSM 

uitzetten. Alles moet zo sereen mogelijk verlopen.  

Daarna leest de begeleid(st)er de vragen rustig voor en laat Hij/zij even tijd om na te denken.  

Kan je op een vraag ‘ja’ antwoorden, dan zet je één stap vooruit, over de streep. Wil je ‘nee’ of liever 

niet antwoorden, dan blijf je gewoon staan.  

Na de laatste vraag mag er terug gepraat worden.  
 

 
 

 
Onderstaande vragen leest de begeleid(st)er op een rustige manier voor: 

• Heb je jezelf al eens bewonderd in een spiegel?  

• Vind je jezelf mooi?   

• Ben je gelukkig?  

• Geloof je in jezelf?   

• Heb je al eens een grens verlegd?  

• Voel je je goed in je vel?   

• Heb je ooit al een maaltijd overgeslagen omdat je jezelf te dik voelt?  

• Heb je ooit op sociale media negatieve commentaar gegeven?   

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQm4rjpp7bAhWCKVAKHZ1mAQgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wijkstation.com/over-de-streep/&psig=AOvVaw3jippBXa3sxY8YDYchOikS&ust=1527249720588728
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• Heb je je ooit al eens slecht gevoeld omdat je weinig likes had op de sociale media?  

• Heb je ooit aan sexting gedaan?  

• Heb je ooit al eens alcohol of andere drugs gebruikt om jezelf beter te voelen?  

• Ben je bang om je emoties te tonen?  

• Heb je ooit al eens aan zelfverwonding gedacht of gedaan?  

• Heb je al eens liefdesverdriet gehad?   

• Heb je de laatste maand al eens ruzie gehad met je ouders?  

• Heb je al ooit iets gedaan dat niet mag?  

• Heb je al aan zelfmoord gedacht?  

• Heb je je al eens eenzaam gevoeld?  

• Heb je ooit al iemand gepest?  

• Heb je als eens gedacht dat er geroddeld werd over jou?  

• Heb je vrienden waarop je kan bouwen?  

• Heb je je ooit al eens schuldig gevoeld?   

• Ben je zelf al gepest geweest?  

• Heb je ooit al iemand teleurgesteld?  

• Heb je je ooit al verraden gevoeld?  

• Heb je ooit al een geheim verraden?  

• Heb je ooit al een erge leugen verteld?  

• Heb je ooit al iemand belangrijk in je leven verloren?  

• Ben je ooit bedrogen geweest?  

• …  

 

→ Je kan gerust zelf nog wat vragen bedenken om aan deze lijst toe te voegen. 

Methodiek 2: ‘Black Box’ 

Deze bezinning kan je ook doen met een ‘black box’ (Bijvoorbeeld: een schoendoos). Elke deelnemer 
stopt na een vraag zijn/haar antwoord (‘ja’ of ‘nee’) in de doos. Wanneer iedereen dit heeft gedaan, 
wordt er gekeken hoeveel keer er ‘ja’ werd geantwoord en hoeveel keer er ‘nee’ werd geantwoord. 
Daarna kan je over de vraag een kort gesprek houden. 

Let op 

De begeleid(st)er moet dit vooraf goed bekijken, want het is niet gemakkelijk om deze bezinning te 
leiden. Laat voldoende tijd om over de vraag na te denken en te antwoorden. 
Wanneer de groep achteraf nog een gesprek wil over de vragen en de gegeven antwoorden, let er dan 
goed op dat men niemand begint uit te vragen. Iedereen deelt alleen mee wat hij/zij wil meedelen aan 
de groep. Zo’n gesprek kan immers intense emoties en heftige reacties opwekken. 
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De steen  

Methodiek 

Iedereen zet zich in een cirkel. In het midden van de cirkel ligt een grote 
steen. Deze steen is het symbool voor iets waar je mee zit, een last op je 
schouders.  
Iedereen denkt na over een gebeurtenis in zijn/haar leven waar hij/zij zich 
bijvoorbeeld over schaamt of slecht over voelt. Als hij/zij zich klaar voelt om 
dit te delen met groep, mag hij/zij de steen oprapen en dit delen met de 
groep.  

Let op! 

Het is heel belangrijk dat er tijdens deze bezinning een soort ‘groepsgeheim’ telt. Alles wat gezegd 
wordt, moet binnen de groep blijven.  

Suggestie 

Bij de jongere leeftijdsgroepen kan de steen eventueel vervangen worden door een knuffel. Deze knuffel 
staat symbool voor een goede vriend(in) bij wie je jouw verhaal kan doen en je hart luchten.  
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Twee reizigers 
In de Arabische woestijn zat aan een oase niet ver van de stad bij valavond een oudere man. Een 

reiziger, die op zoek was naar een stad om in te wonen, sprak hem aan: ‘Kun jij me vertellen wat voor 

mensen er in deze stad wonen?’ De oudere man antwoordde met een vraag voor de reiziger: ‘Wat voor 

mensen woonden er in de stad waar je vandaan komt?’ ‘Afschuwelijke mensen’, antwoordde de reiziger. 

‘Ze liegen en stelen. Het zijn egoïsten! Ik ben blij dat ik daar eindelijke vertrokken ben. ’ ‘Hier zijn de 

mensen juist hetzelfde’, antwoordde de oudere man. 

Niet veel later naderde een tweede reiziger, die de oudere man dezelfde vraag stelde: ‘Ik ben hier nieuw. 

Wat voor mensen wonen er in deze stad?’ Weer antwoordde de oudere man: ‘Vertel me eens, 

jongeman, hoe waren de mensen in de stad waar je vandaan komt?’ De tweede reiziger zei: ‘Dat waren 

fijne, gezellige en vriendelijke mensen. Ze lachten veel en zorgden goed voor elkaar. Ik had daar veel 

vrienden en was steeds welkom. Ik vind het echt jammer dat ik er niet kon blijven.’ ‘De mensen in deze 

stad zijn precies hetzelfde!’, zei de oude man. De tweede reiziger reageerde opgelucht op dit goede 

nieuws en vertrok om voor het vallen van de nacht nog een slaapplaats te vinden in de stad. 

Een koopman die net zijn kamelen liet drinken bij de oase, had beide gesprekken aandachtig 

aangehoord. Toen de tweede reiziger vertrok, richtte hij zich tot de oudere man: ‘Hoe kun jij nu twee zo 

verschillende antwoorden geven op één en dezelfde vraag? Dat is toch niet eerlijk! ’ De oudere man 

bleef rustig en antwoordde: ‘Toch waren mijn beide antwoorden correct. De mensen dragen hun wereld 

bij zich. Wie elders niets goed gevonden heeft, zal hier ook niets goed vinden. Mensen behandelen je 

zoals jij dat verwacht. Wie gelooft in de mensen en in hen het goede ziet, zal ook zo door hen behandeld 

worden.’ 

 
(Uit ‘Vlieg Icarus. Vlieg!’ van Hans Jacobs)  

Methodiek 

Speel een spel in twee groepen. In één groep gelooft de leiding totaal niet in zijn groep en geven ze 

heel veel negatieve feedback aan de groep. In de andere groep geeft de leiding heel veel positieve 

feedback en complimentjes op wat iedereen doet. Hierna doe je een nabespreking met de leden uit de 

verschillende groepen. Hierbij kan je luisteren over hoe de leiding ze heeft gemotiveerd en wat het 

gevolg hierbij was voor iedereen in de groep en de prestatie van elke groep. 

Bijbelverhaal 

Toen ging Jezus de stad Jericho binnen. Daar woonde een man die Zacheüs heette. Zacheüs was het 

hoofd van de tollenaars, en hij was erg rijk. Hij wilde wel eens zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, 

want Zacheüs was klein en er stonden veel mensen om Jezus heen. Daarom rende Zacheüs een stuk 

vooruit. En hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou komen. Op die manier kon hij Jezus toch 

zien. 

Toen Jezus langs de boom liep, keek hij omhoog en zei: ‘Zacheüs, kom snel naar beneden! Want ik 
kom bij jou logeren.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden. Hij was blij dat Jezus met hem naar huis 
ging. Maar de mensen klaagden. Ze zeiden: ‘Kijk nou, Jezus logeert bij een dief!’ 
Toen zei Zacheüs tegen de Heer: ‘Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En 
als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.’ Toen zei Jezus: ‘Zacheüs, 
je hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. Want ik, de Mensenzoon, 
ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.’ 

Lucas 19, 1-10 
  



 

21 

 

Een feest met vesten 
Hodja was een mollige boer die alle dagen van ’s morgens tot ’s avonds hard werkte op zijn veld. Hij 

lachte veel, was graag in het gezelschap van andere mensen en viel op doordat hij klein en kaal was 

en glimmende pretoogjes had. 

Op een zomeravond verscheen zijn vrouw gehaast op het veld. Ze zei: ‘Je bent vergeten dat je deze 

avond naar het feest van de emir moet. Je kunt best nog even in bad en je kostuum aantrekken!’ Hodja 

was helemaal vergeten dat hij naar het feest van de emir moest. ‘Ik heb niet meer de tijd om andere 

kleren aan te trekken’, zei hij. Zijn vrouw stopte ondertussen de uitnodiging in zijn tas. ‘Ik ga wel zo, 

nadat ik enkel mijn handen gewassen heb.’ Hij liep naar binnen, stak zijn handen in een emmer water 

en vertrok op zijn ezel naar het paleis. 

Toen Hodja aankwam, wilden de wachters hem eerst niet binnenlaten. Nog voor hij de trappen betrad, 

versperden twee gekruiste lansen hem de weg. Nadat Hodja zijn uitnodiging had laten zien en had 

uitgelegd dat hij een persoonlijke vriend was van de emir, mocht hij toch binnen, hoewel je aan de 

wachters kon zien dat dit duidelijk tegen hun zin was. 

 

De zaal en de genodigden zagen er schitterend uit. Kosten noch moeite waren gespaard om er een 

schitterend feest van te maken. Overal zag je dure kleren die met goud en edelstenen afgewerkt waren. 

Er was exotisch voedsel uit vreemde landen. Gelach en muziek vulde de hele troonzaal. Hodja stapte 

op de tafel van de emir toe om hem te begroeten. Hij zag nog net iemand van die tafel naar hem kijken 

en de enige vrije stoel onder de tafel trekken. Bij het begroeten van de emir deed die alsof hij Hodja niet 

eens zag. Hodja verliet daarop de zaal en ging op zijn ezel terug naar huis. 

Hij ging in bad en trok zijn mooiste kleren aan. Zijn vrouw gaf nog wat advies en als een prins vertrok 

hij op zijn ezel terug naar het paleis. Deze keer stonden de wachters klaar om hem te helpen afstappen. 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8k6mSqJ7bAhUEJlAKHV52C54QjRx6BAgBEAU&url=https://blog.houseofeinstein.nl/winterjassen-heren-dragen-we-2016/&psig=AOvVaw0Z3ZAjdqYwSao-kfBeKYei&ust=1527250039511598
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Toen Hodja binnenkwam, kwam de emir meteen naar hem toe om hem te begroeten. De stoel was terug 

van onder de tafel gehaald en Hodja mocht naast de emir plaatsnemen. 

Hodja nam meteen een stuk gemarineerd kalfsvlees en stopte dat in zijn broekzak. ‘Dat is voor jou, lieve 

broek’, zei hij. Een hand vol kaviaar verdween in zijn binnenzak. ‘Ik hoop dat je graag kaviaar eet, trouwe 

vest.’ Toen Hodja een olijf in zijn voorzak wou steken, voer de emir tegen hem uit: ‘Ben je nu helemaal 

gek geworden?’, zei hij. De andere gasten en de emir keken stomverbaasd naar Hodja. ‘Ik ben helemaal 

niet gek geworden, beste emir. Ik geef mijn vest te eten, want die hebt u uitgenodigd’, antwoordde 

Hodja. Hij stond op en ging opgelucht naar huis. 

 
(Uit: ‘Vlieg Icarus. Vlieg!’ van Hans Jacobs) 

Methodiek 

Iedereen gaat op zoek naar enkele reclamefolders waarin uiterlijk belangrijker wordt geacht dan wie 

iemand echt is of waarin je iets moet hebben om iemand te zijn. Hebben deze reclameslogans gelijk? 

Waarom gebruikt men ze? 

Bijbelverhaal 

In de tempel keek Jezus naar de rijke mensen die geld in de geldkist deden. Hij zag ook een arme 

weduwe. Zij deed twee muntjes in de geldkist. Die waren bijna niets waard. 

Toen zei Jezus: ‘Luister goed naar mijn woorden: Die arme vrouw heeft het meest gegeven van 

allemaal. Want de anderen gaven een deel van het geld dat ze overhadden. Maar die vrouw gaf geld 

dat ze niet kon missen. Al het geld dat ze had, geld waar ze van moest leven.’ 

Lucas 21, 1-4 
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Er moet een ster zijn 
 
Er moet een ster zijn  
voor iedereen die zoekt  
naar wegen en naar woorden  
om de ander tegemoet te gaan. 
 
Er moet een ster zijn  
voor degene die zoals een herder  
zijn tred vertraagt en zich ontfermt  
over de achterop geraakten. 
 
Er moet een ster zijn  
voor wie amper overeind blijft  
en toch zijn schamele verwachting  
als een fakkel in zijn ziel bewaart. 
 
Er moet een ster zijn  
voor wie naamloos licht in zich draagt  
en overal vuurtjes tracht aan te maken  
waaraan men zich verwarmen kan. 
 
Er moet een ster zijn  
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert  
om in een doodgewoon gebeuren  
het buitengewone van menszijn te ontdekken. 
 
Ik wens van harte dat voor jou  
die ster zal schijnen. 

 
(Uit: ‘Voor wie woorden zoekt’ van Kris Gelaude) 

Methodiek 

 
Maak een sterrenhemel in je KLJ-lokaal. 
 
Maak allemaal sterren uit papier. Vraag aan je leden om per ster één antwoord te schrijven op de 
onderstaande vragen. Elke vraag verwijst naar een strofe uit de bovenstaande tekst. Hierna kan je alle 
sterren vastmaken aan het plafond. Zo bekom je een echte sterrenhemel. 
 

• Wie helpt je de juiste woorden te vinden? (strofe 1 uit de tekst) 

• Wie zorgt ervoor dat niemand achterop raakt? (strofe 2 uit de tekst) 

• Wie maakt een moeilijke periode door, maar geeft niet op? (strofe 3 uit de tekst) 

• Wie inspireert je? (strofe 4 uit de tekst) 

• Wie geeft er vaak complimenten aan anderen? (strofe 5 uit de tekst) 

• Schrijf jouw naam op een ster. (strofe 6 uit de tekst) 
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Een zegening  
Moge het goede  
dat ik je wil wensen  
worden wat het hoort te zijn:  
een zegening. 
 
En daarom 
 
laat het je tegemoet komen  
als een warme omhelzing 
 
laat het klinken als een deuntje  
om mee op te staan  
 
laat het de gordijnen van je hart  
wijd open schuiven 
 
laat het je blik op de wereld  
ondanks alles mild houden 
 
laat het je toewenden  
naar het mooie en het positieve 
 
laat het je onbevangen maken  
voor het onverwachte 
 
laat het genoeg geestdrift wekken 
om je aan iets nieuws te wagen 
 
laat het je de adem geven  
die je nodig hebt voor onderweg 
 
laat het je uitnodigen  
om af en toe eens om te zien  
en met een glimlach  
de vele zegeningen te ontdekken. 

 
(Uit: ‘Voor wie woorden zoekt’ van Kris Gelaude) 

Methodiek 

Alles gaat soms heel snel voorbij en we kijken vaak alleen naar de toekomst. Zou het geen idee zijn om 

af en toe eens achterom te kijken en om eens te benoemen waarvoor we dankbaar zijn? 

 

Doe na je activiteit eens een goed-nieuws-rondje bij je leden waarbij ze allemaal zeggen waarvoor ze 

dankbaar zijn. Je kan dit ook doen op het einde van de bestuursvergadering.  
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Kruispunten en verkeerslichten 
In ’t leven kun je niet achteruitrijden! 
Je kunt de dagen niet omkeren  
om zo je mooiste dagen terug te halen! 
Je moet vooruit! Dag na dag! Jaar na jaar! 
Je kunt jezelf niet tegenhouden! 
Niemand kan je tegenhouden! 
 
Er zijn heel veel kruispunten. 
Je kruist mensen en dingen. 
Je kunt pech hebben en je zult ook wel eens botsen. 
Je botst tegen mensen die gelijken op de tram. 
Ze gaan nooit opzij. Ze blijven in hun eigen spoor. 
Ze versperren je weg en kunnen je veel pijn doen. 
Er zijn zeer veel kruispunten! Let op de lichten! 
Rode lichten in het leven zijn stoplichten,  
waarachter geen weg meer is: ongebreidelde hebzucht,  
krankzinnig egoïsme, ziekelijke jaloezie  
waarachter alleen kronkelpaden en verborgen afgronden liggen. 
 
Vriendelijkheid, vergevingsgezindheid, dienstvaardigheid,  
zachtmoedigheid, zetten je levenslichten op groen. 
Met deze dingen kun je vooruit. Wees vriendelijk en lief  
in het dagelijks verkeer met mensen en dingen! 
Laat de motor van je hart altijd warmdraaien  
en vergeet niet dat er maar één veilig contactsleuteltje bestaat,  
namelijk de liefde! 
 
(Uit: ‘Menslief, ik wens je vrede en alle goeds’ van Phil Bosmans) 

Methodiek 

Ieder lid knutselt zijn eigen verkeerswegennet met zijn eigen kruispunten, snelwegen, flitspalen, files, 
botsingen, afritten … 
 
Deze verschillende zaken kunnen allemaal een bepaalde betekenis hebben, maar laat hen vrij om 
hieraan hun eigen betekenis te geven. Hieronder alvast wat inspiratie: 
 

• Kruispunt : een belangrijke beslissing waarbij je twijfelde. (Welke weg sla ik in?) 

• Snelweg : dingen die plots heel snel gingen in je leven. 

• Flitspaal : je werd op een fout betrapt. 

• File  : momenten waar je vast zat met jezelf of met een situatie 

• Botsing  : ruzies en conflicten die je meemaakte. 

• Parking  : een moment van pauze, rust en bezinning. 

• … 

 
Doe hierna een nabespreking van de verschillende verkeerswegennetten. 
Laat iedereen vrij om iets met de groep te delen. Wie dat niet wenst, hoeft dat niet te doen. 
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Zon in je gedachten 
Wist je dat geluk voor een zeer groot deel  
afhangt van hetgeen je denkt. 
Heb je nooit gemerkt  
dat je eetlust verdwijnt  
als je met sombere gedachten rondloopt. 
 
Denk je aan ongeluk, tegenslag,  
rampen die je boven het hoofd hangen,  
dan kun je niet meer slapen. 
Neerslachtigheid en levensmoeheid  
zijn het gevolg van donkere gedachten. 
Denk nooit: Bah, ik heb geen chance …  
ik ga weer ziek worden …  
mij valt alles tegen … ik ben moe …  
ik ben oud … ik ben arm … ik ben verloren! 
Als je zo denkt, trek je de ongelukken en de tegenslagen  
als een magneet naar je toe! 
 
Zorg voor goede, frisse, optimistische gedachten. 
Denk zonnig! 
Denk altijd in alle omstandigheden:  
‘En toch schijnt de zon!’ 
Zonnige gedachten vertiendubbelen  
je weerstandsvermogen en je werkkracht  
en maken ook van jou een gelukkig mens. 
 
(Uit: ‘Menslief, ik wens je vrede en alle goeds’ van Phil Bosmans) 

Methodiek 

Hang een grote zon op in je lokaal of op kamp. Alle leden en leiding mogen er steeds positieve 

gedachten op schrijven of op tekenen. Op deze manier hebben jullie een echte positieve zon in je lokaal 

of op kamp die steeds meer energie uitstraalt. 
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Wat je waard bent 
Een meester nam een briefje van 50 euro  
en vroeg aan zijn leerlingen: 
‘Wie van jullie wil dit briefje?’ 
Alle handen gingen omhoog. 
Toen frommelde hij het briefje en vroeg: 
‘Wie wil dit briefje nog krijgen?’ 
De handen bleven in de lucht 
Toen liet hij het briefje op de grond vallen,  
trapte erop met zijn schoenen  
en raapte het toen op. 
Het was helemaal verkreukt en vuil. 
‘Is er nog iemand die dit briefje wil?’ 
Alle handen opnieuw de lucht in. 
 
Toen zei de meester: 
‘Wat ik ook deed met het geldbriefje,  
jullie wilden het steeds hebben,  
want het verminderde niet in waarde:  
het bleef 50 euro waard. 
Vaak worden mensen in hun leven getrapt,  
opzij geschoven,  
door het slijk gehaald,  
door wat wij zeggen,  
of door allerlei omstandigheden. 
Ze denken dan dat ze niets meer waard zijn. 
Maar wat er ook gebeurd is of zal gebeuren,  
ze blijven hun waarde behouden.’ 
 
(Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.) 

Methodiek 

Druk valse geldbriefjes uit en zet op elk briefje de naam van één lid. Laat leiding en leden op de briefjes 

schrijven waarom hij/zij zoveel waard is. 

Naar inkleding toe kan je deze briefjes in een grote schatkist steken en op het einde van de activiteit of 

op het einde van het kamp uitdelen. Controleer wel met de leiding of er geen respectloze opmerkingen 

worden opgeschreven. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii78LgrJ7bAhUCmrQKHS5GAL0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.muenchen.de/aktuell/2017-04/neuer-50-euro-schein-im-umlauf.html&psig=AOvVaw0ma03ebvHeQXgKbP4k5uq5&ust=1527251327207843
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Een vriend 
Een vriend  
is iemand  
die wandelt langs de zee  
en doet alsof hij schelpen raapt  
en je terloops, onhoorbaar, vraagt  
waarom jij in dit avondlaat  
nog daar te jutten gaat. 
 
Een vriend  
is iemand  
die wandelt langs de zee  
en doet alsof hij schelpen zoekt  
maar komt omdat hij weet  
dat jouw boot nu in groot gevaar verkeert. 
 
(Uit: ‘Tussen duinen en golven’ Eugeen Laridon) 
 

Methodiek 

Teken per groepje van drie hoe je ideale vriend(in) eruit ziet. De bedoeling van de tekening is niet om 
te focussen op het uiterlijk van de persoon, maar wel de nadruk te leggen op de belangrijke 
eigenschappen van een vriend(in). Hieronder enkele voorbeelden: 

• Teken grote oren als je vindt dat een goede vriend(in) goed moet kunnen luisteren. 

• Teken een horloge met een kruis door als je het belangrijk vindt dat hij/zij écht tijd maakt voor 
jou en niet steeds op zijn horloge zit te kijken, … 

• … 

  

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRhNn1rZ7bAhWNaVAKHaIRAmoQjRx6BAgBEAU&url=https://annasblogeenjaarertussenuit.com/2018/05/14/in-gedachten/&psig=AOvVaw2Xhztt2B9B9cIwc7zv9Kqx&ust=1527251624879744
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Wachten  
Ik wacht op een vriend  
die mij zeggen zal  
kom, sta op en wandel. 

Soms, Heer, is het zo duister in mij  
en ik weet niet  
of ik het licht  
vrees of verlang. 

Soms, Heer, is er zoveel  
onzekerheid in mij  
en ik weet niet of ik erin wonen  
of eruit wegkomen wil. 

Soms, Heer, is er zo weinig  
liefde in mij en ik weet niet of ik dat 
veranderen kan. 

Soms, Heer, voel ik mij zo alleen  
en ik weet niet  
of ik mijn eenzaamheid  
haat of bemin. 

Ik wacht hier  
tot Gij mij zeggen zult:  
Kom, sta op uit je graf. 

(Uit: ‘Tussen duinen en golven’ Eugeen Laridon) 
 

Methodiek 

Herken je deze tekst tijdens bepaalde momenten in jouw leven? Hoe kwam/kom je uit deze momenten? 

Wat had je hiervoor nodig? 

 
  

https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCmommr57bAhWILVAKHZrNAwgQjRx6BAgBEAU&url=http://drexel.edu/now/archive/2015/September/Disconnected-Youth/&psig=AOvVaw3D0cEoyYTG-2q1nycOO52q&ust=1527251996525649
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Engel 

Duiding  

Waarom denkt men toch altijd dat engelen in de hemel vertoeven  
terwijl we iedere dag wel een engel op aarde kunnen ontmoeten? 
 
Bij KLJ zitten er duizenden KLJ-(b)engeltjes. 
Iedereen heeft trouwens een engel in zich wonen. 
Een engel wordt geacht lief, zacht, goedaardig en rustig te zijn. 
 
Moraal van het verhaal: 
Ook engelen mogen al eens bengelen! 
Het zou niet gezond zijn, moest er nooit een vuiltje aan de lucht zijn,  
dan waren we in de hemel en daar hebben engelen vleugels. 
 
Toch is het onze opdracht om zoveel mogelijk hemel op aarde te brengen, met beide voeten flink op de 
aarde, daar gebeurt juist het ‘engelenwerk’. 

Methodiek 

Wie is jouw engel? 

• Wanneer heb jij voor ’t laatst je engel nog eens aan het werk gezet of ben je nog een engel 
tegengekomen? 

o Vergeet haar of hem zeker niet te bedanken. 

(Uit: ‘De K van A tot Z’, het inspiratieboek van KAJ.) 

Slottekst 

Engelen van mensen,  
zij blijven onopvallend  
maar zijn er op het juiste ogenblik  
 
met heilzame stilte  
met luisterende aandacht  
met de gepaste vraag  
met oog voor het nodige  
met een schitterend idee  
met handen uit de mouwen  
met een troostend woord  
met warme melk en honing  
met de waarborg van vriendschap  
met ontzag voor het onzegbare. 
 
(Uit: ‘Voor wie woorden zoekt’ van Kris Gelaude) 
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Foto’s 

Duiding  

Het is er ons bij KLJ om te doen elkaar beter te leren kennen. Niet alleen de buitenkant en de 

oppervlakkige dingen, maar ook de diepe binnenkant. Je kan dat op een creatieve manier aanpakken. 

Methodiek 

Neem een aantal verschillende foto’s. Alle onderwerpen zijn goed. Je kan je eventueel inspireren op 

de onderstaande thema’s. 

Laat elke deelnemer een foto kiezen die het meest bij hem of haar past. 
Iedereen mag om beurten vertellen waarom deze foto iets zegt over zichzelf. 
 
Na elk verhaal kan er een vraag in de groep gegooid worden rond de onderstaande thema’s.  
 
Stroom  - Van waar kom je? Vertel iets over je verleden. 

Moterboot - Wat wil je van je leven maken? 

Water  - Wat vind je verfrissend in het leven; wie/wat geeft me energie? 

Boot  - Wie mag in mijn boot: wie zie ik het liefst? 

Hemel  - In wie/wat geloof jij? 

Aarde  - Wat is je geaardheid: dat wat maakt dat je een ‘speciale’ bent? 

Wortels  - Bij welke mensen liggen je wortels: wie woont er nog thuis bij je? 

Vuur  - Voor wie ga jij door het vuur? 

Zon  - Wanneer ben je het zonnetje in huis: wanneer voel jij je het best? 

Bergen  - Kan je bergen verzetten? 

Vulkaan - Ben je onderhevig aan uitbarstingen? Wie maakt zich best uit de voeten? 

Ster  - Voel ik dat ik een lichtpuntje kan zijn voor iemand? Voor wie? 

Treurwilg - Wat maakt je verdrietig? 

 
Je kan zeker zelf nog vragen verzinnen bij een aantal foto’s. 

 
(Naar: ‘De K van A tot Z’, het inspiratieboek van KAJ.) 
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Moeilijke vragen? 
Je verdeelt de kaarten uit een kaartspel. Ieder legt om de beurt 2 kaarten (joker = 0, aas = 1 enzovoort). 
De eerste kaart duidt het tiental aan. De tweede de eenheden. Bijvoorbeeld: (kaart 1) 9 = 90 + (kaart 2) 
boer = 11. Totaal = vraag 101. Iedere speler mag 1 keer passen in het spel als de vraag te moeilijk is.  
De andere spelers mogen bijvragen stellen. 
 

1. Wat loopt krom de laatste weken? 

2. Wanneer heb ik iemand echt bedrogen? 

3. Op welk moment miste ik enthousiasme in mijn leven? 

4. Welk moment van mijn leven herinner ik me dat ik het meest enthousiast was? 

5. Welke wereldfiguur spreekt me het meeste aan? 

6. Op welke onbereikbare persoon ben ik al verliefd geweest? 

7. Welke film heeft me het laatst kippenvel bezorgd? 

8. Welk beroep zou je ooit willen uitoefenen? 

9. Wanneer heb je al iemand uitgesloten? 

10. Voor wie gaat mijn hart sneller kloppen de jongste tijd? 

11. Welke Bijbelfiguur spreekt je het meeste aan? 

12. Welke wens heb je voor KLJ in de volgende maanden? 

13. Wat knabbelt er soms aan je enthousiasme? 

14. Waar heb je je de laatste tijd dik in gemaakt? 

15. Hoeveel slaap heb je nodig en wat gebeurt er als je dat aantal uren niet haalt? 

16. Welk seizoen past het best bij je humeur momenteel? 

17. Vertel over je slechtste droom ooit. 

18. Verwacht je meer bevestiging van je ouders? 

19. Wat houd je het meeste bezig de laatste tijd? 

20. Zit je in met je gewicht? 

21. Wanneer leef je ongezond? 

22. Welke vrienden heb je ooit al in de steek gelaten? 

23. Was je ooit verliefd op dezelfde jongen/meisje dan je beste vriend(in)? 

24. Naar welk land zou je ooit willen gaan? 

25. Wanneer ben je bang geweest? 

26. Van wie/wat heb je schrik? 

27. Welke is de naarste herinnering in jouw leven? 

28. Wat maakt jou het gelukkigst? 

29. Welk actueel probleem grijpt je het meeste aan (in de wereld of dichter bij je)? 

30. Wat geeft je energie? 

31. Hoe pessimistisch ben je? 

32. Wat maakt van je een ‘speciale(n)’? 

33. Voor wie ga jij door het vuur? 

34. In wie/wat geloof je?  

35. Wat wil je van je leven maken? 

36. Wat maakt je verdrietig? 

37. Hoe spring jij om met geld? Vind jij geld belangrijk? 

38. Wat kan jou ontroeren? Waardoor werd jij onlangs geraakt, ontroerd? 
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39. Welke boeken lees jij graag? Wanneer lees jij het liefst? 

40. Is voor jou je uiterlijk belangrijk? 

41. Aan wie spiegel jij je? 

42. Welke rol speelt geloof in je leven? 

43. Wat zou je willen wegknippen uit je leven? 

44. Wat geeft licht in je leven? 

45. Ga jij al zingend door het leven? Ben jij een optimist? 

46. Ben jij op dit moment verliefd?  

47. Wat was het somberste moment van het afgelopen jaar? 

48. Wat was het meest hoopvolle moment het afgelopen jaar? 

49. Welke verwachtingen heb je voor volgend jaar? 

50. Neem je tijd voor de dingen die je graag doet? 

51. Kan je genieten van een warm bad of een douche? 

52. Waar heb je het meeste schrik van? 

53. Waarom heb je gekozen om lid et worden van KLJ? 

54. Van welk probleem (in de samenleving) lig jij wakker? 

55. Wat doe jij als je een erge tegenslag te verwerken hebt? 

56. Hoe combineer je vrijetijd met je school/werk? 

57. Volg jij het nieuws? Welke onderwerpen volg je? 

58. Wat is je favoriete website? 

59. Aan wat geef je graag geld uit? Aan wat zou jij nooit je geld uitgeven? 

60. Ben jij thuis dezelfde persoon als in KLJ? 

61. Wat waardeer je het meest bij de figuur van Jezus? 

62. Zijn er vrienden waarover je bekommert bent? 

63. Wat maakt je kwaad? 

64. Naar wie kijk je op? 

65. Kerstfeest, oudejaarsavond …: welk feest spreekt je het meest aan? Welk het minst? 

66. Welk seizoen spreekt je het meest aan? Welk het minst? 

67. Geloof je in een betere wereld? 

68. Wat zijn je principes? 

69. Hoeveel kinderen wens je? 

70. Wat denk je dat men je het meest kwalijk neemt? 

71. Zou je iets willen zeggen tegen iemand die overleden is? 

72. Hoe merk je dat je verliefd bent? 

73. Waarvoor ben je dankbaar? 

74. Zou je zelf het huwelijk uitgevonden willen hebben indien dit niet zou bestaan? 

75. Welke eigenschappen van mensen maken je nerveus? 

76. Zou je wel eens een vrouw/man willen zijn? 

77. Word je snel jaloers? 

78. Hoeveel geld zou je willen bezitten? 

79. Heb je al eens gestolen? 

80. Ben je een spaarder? 

81. Zou je een rijke partner willen hebben? 

82. Zie je de natuur als een vriend? 

83. Kan je je een leven zonder kinderen voorstellen? 
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84. Hoe snel heb je heimwee? 

85. Hoe zou jij de grootste oorlogen oplossen? 

86. Hou je van kunst? Welke? 

87. Geef je graag geschenken? 

88. Zou je graag in een ander land geboren zijn? 

89. Als welk dier zou jij het liefst leven? 

90. Heb je soms geheimen? 

91. Kijk je vreemd naar lesbiennes en homo’s? 

92. Wat beschouw jij als mannelijk? 

93. Wat beschouw jij als vrouwelijk? 

94. Wat bewonder je het meest in mannen? 

95. Wat bewonder je het meest in vrouwen? 

96. Hoop je op een hiernamaals? 

97. Kan je racistische moppen verdragen? 

98. Wat zou je doen als je de lotto wint? 

99. Heb je soms moeite met kritiek? 

100. Heb je al vrienden verloren? Zoek je terug contact op met hen? 

101. Heb je als eens overwogen te verhuizen naar een ander land? 

102. In welke andere gemeente zou je wel willen wonen? 

103. Zou je onsterfelijk willen zijn? 

104. Heb je een ochtendhumeur? 

105. Met wie kom je thuis best overeen? 

106. Wat zou je willen dat men van jou zegt op je begrafenis? 

107. Waarover ben je het meeste fier in wat je al in je leven hebt gepresteerd? 

108. … 

 
(Uit: ‘De K van A tot Z’, het inspiratieboek van KAJ.) 
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De kikkers 
Twee kleine kikkers vielen in een kruik vol melk. Ze konden er niet meer uitkomen. 
 
De eerste kikker gaf al snel de moed op. ‘Het heeft geen zin dat ik hier blijf zwemmen’, zei hij. ‘Ik zal er 
toch nooit uit geraken. Dit is een uitzichtloze situatie’. En hij vouwde zijn pootjes dicht en liet zich naar 
de bodem zinken. Zo verdronk hij. 
 
De tweede kikker had meer hoop in zijn hart. Hij zei: ‘God heeft me een kikkerhoofdje en kikkerpootjes 
gegeven. Ik zal doen wat ik kan. Ik wil niet zomaar opgeven. Ik wil leven.’ Hij roeide zonder ophouden 
met zijn pootjes, zo lang en zo krachtig dat de melk dik werd en veranderde in boter. Triomfantelijk ging 
de kikker op de klomp boter zitten en stak zijn kopje fier in de lucht. 
 
(Uit: Il était une foi, Pire e.a. Editions CRJC, Liège, 1996.) 

 
 
 

Methodiek  

Een scheikundeproefje maakt het mogelijk om over water te lopen waaraan maïzena werd toegevoegd. 

In een klein opblaasbaar zwembadje is dit zeker haalbaar en zal ongetwijfeld aanslaan bij een jonge 

doelgroep. 

Meer informatie: https://scheikundejongens.nl/2009/04/over-water-lopen-het-kan/  

 (Uit: KSA-jaarthemamateriaal) 

  

https://scheikundejongens.nl/2009/04/over-water-lopen-het-kan/
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyxvH9sJ7bAhWKZ1AKHQBHBDgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hbvl.be/cnt/dmf20150610_01724006/daarom-kwaken-kikkers-zo-luid&psig=AOvVaw0ky07r1f6w4fvLMYEStfBb&ust=1527252443435321
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Eén voetspoor 
In de kerstnacht had ik een vreemde droom. Ik droomde dat ik over het strand liep, met God aan mijn 
zijde. Achter ons tekenden zich onze beide voetsporen af. Elke stap was een dag uit mijn leven. Toen 
ik zorgvuldiger keek, zag ik dat er sommige plekken waren waar er slechts één voetspoor zichtbaar 
was. En als ik terugtelde, bleken dat net de periodes in mijn leven te zijn waarop het slecht met mij ging: 
dagen van angst of tegenslag, van twijfel en egoïsme. 
 
‘God!’, riep ik uit. ‘Jij hebt toch beloofd dat je bij mij blijft, alle dagen van mijn leven! Waarom laat je mij 
dan in de steek precies op de dagen dat ik problemen had? Waar was je toen?’ 
 
God glimlachte toen hij me antwoordde: ‘Vriend, de dagen waarop je slechts één voetspoor ziet, dat zijn 
de dagen waarop ik jou gedragen heb.’ 
 
(Uit: Il était une foi, Pire e.a. Editions CRJC, Liège, 1996.) 

Methodiek 

• Het is misschien nogal basic, maar wel erg plezant: ‘vrouwendragen’! Je kan dit eventueel ook 
doen in mul zand. 
Bijvoorbeeld: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/ookdatnog/1.2264458 

 

• Een estafette in twee ploegen waarbij de ene ploeg iemand probeert over te dragen, eventueel 
over een parcours, terwijl de persoon in kwestie zo min mogelijk nat/besmeurd mag worden. Vanaf 
de zijlijn probeert de andere ploeg deze persoon juist zo raak mogelijk te bekogelen met water of 
verf.  

 
(Uit: KSA-jaarthemamateriaal) 
  

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/ookdatnog/1.2264458
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_15C_sp7bAhUGElAKHXW2BtUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.beachonwheels.nl/nk-vrouwen-sjouwen-op-bow-2014/&psig=AOvVaw0HObu06qXYPKCxAT-ntWvl&ust=1527252858439720
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De ladder 
Voor de droom van KLJ over een nieuwe toekomst en een nieuwe wereld gebruiken we het beeld van 
een ladder. 
 
Als leid(st)er  
heb je een ladder nodig  
om te blijven dromen  
om te leven van je idealen  
om te werken aan elkaars droom  
om te bouwen aan de droom van KLJ  
om vast te houden aan Gods droom. 
 
Leid(st)er zijn  
is afdalen van de ladder  
naar degene die naast je is,  
de zwakkere die gepest wordt,  
de medeleid(st)er die moeite heeft met gezag. 
Het is een hele kunst 
om de ladder af te dalen  
en toch niet laag bij de grond te worden  
in stoer taalgebruik en onverantwoord gedrag. 
 
Leid(st)er zijn  
is opstijgen op de ladder,  
streven naar kwaliteit,  
ijveren voor dat ‘tikkeltje meer’. 
Het vraagt veel creativiteit  
om de ladder te bestijgen  
en toch niet te azen  
op eigen eer en ongezonde ambitie. 
 
De bijbel vertelt ons van engelen. 
Engelen gaan de ladder op en neer. 
Engelen streven naar meer;  
ze leren ons van het werk houden. 
Engelen houden elkaar vast als een sport doorbreekt;  
ze leren ons van elkaar houden. 
Engelen luisteren naar Gods droom;  
ze leren ons van God houden. 
Moge je engelen ontmoeten op je levensweg. 
Moge je zelf zo’n engel zijn. 
 
(Uit: Om de vriendschap ondereen, Gaby Quicke, 2003.) 

Methodiek 

• Je kan een soort estafette doen boven de grond. Iedereen staat op een stoel. De voeten mogen 
de grond niet raken. Het is de bedoeling dat de groep (of twee groepen tegen elkaar) van punt A 
naar B geraakt door de stoelen telkens door te geven. Er kan nu ook een ladder toegevoegd worden 
om het extra moeilijk te maken. 

• Iemand staat op een ladder waaraan ten minste drie touwen bevestigd zijn. De andere leden van 
de groep trachten, door middel van aan de touwen te trekken of ze juist te ontspannen, de ladder 
360° te doen draaien. Zorg er wel voor dat dit veilig kan verlopen! 

 (Uit: KSA- Jaarthemamateriaal) 
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Blind en lam 
Eens stond er een groot bos in vuur en vlam. 
 
Er waren twee mensen in dat bos. 
De ene was blind,  
de andere was verlamd en kon dus niet lopen. 
Beide mannen hadden op zich geen schijn van kans  
om het bos tijdig te kunnen verlaten. 
Dus kwamen ze overeen:  
de blinde man zou de verlamde op zijn schouders dragen. 
En omdat de verlamde man kon zien en de blinde kon lopen,  
werden ze samen één man. 
 
Zo kwamen ze het bos uit en redden ze hun leven. 
 
(Uit: Een parel voor elke dag, Chantal Leterme, 2012.) 

Methodiek 

Bovenstaande tekst kan de start zijn van een spel. Verdeel de leden in groepjes van twee. De ene 
blinddoekt zich, de andere is lam. Ze moeten samen naar een veilige plaats en leggen daarvoor een 
parcours met hindernissen af. Maar hoe voelt dit? Na afloop vertellen ze hun ervaringen aan elkaar. 
Dit spel kan ook de aanzet zijn tot een concrete actie voor een goed doel, voor mensen die op de vlucht 
zijn voor… 
 
(Uit: KSA- Jaarthemamateriaal) 
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In de put 
Een man viel in een put en kon er niet meer uit. 
Een meelevend iemand kwam langs en zei: ‘Ik voel met je mee’. 
Een nuchter man kwam langs en zei: ‘Het is normaal dat iemand in zo’n put valt.’ 
Een wiskundige berekende hoe hij precies in de put was gevallen. 
Een verslaggever vroeg: ‘Mag ik van jou vernemen hoe je in deze put terecht kwam?’ 
Een ander zei: ‘Je verdient de put’. 
Een klager zei: ‘Je klaagt nu wel, maar heb je mijn put al gezien?’ 
Een optimist zei: ‘Het had veel erger kunnen zijn’. 
Een pessimist zei: ‘Het zal nog veel erger worden!’ 
 
Een achtste man kwam voorbij,  
zag de man,  
pakte hem bij de hand  
en trok hem uit de put! 
 
(Uit: een parel voor elke dag, Chantal Leterme, 2012.) 

Methodiek 

Bespreek met de leden wat het precies betekent ‘in de put zitten’. Misschien zijn er onder hen ook wel 
die al eens ‘in de put’ zaten, toen ze verdrietig waren, toen ze gepest werden, toen oma gestorven is, 
… 
Laat daarna briefjes rondgaan met de vraag hoe zij concreet iemand uit de put zullen helpen. Laat de 
leden even nadenken. Er komen zeker mooie dingen uit. Zorg dat je ook een paar mooie én concrete 
antwoorden hebt van de leiding zodat je toch zeker bruikbaar materiaal hebt en smijt die in de groep. 
 
(Uit: KSA- Jaarthemamateriaal) 
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Twee sneetjes brood 
Twee sneetjes brood, een heel oud en een vers,  
waren in de broodtrommel met elkaar aan het praten. 
 
‘Ik ben heel jaloers op jou’, zei het verse sneetje. 
‘Hoe kom je daar bij?’, vroeg het oude sneetje. 
‘Er kan jou niets meer gebeuren. 
Niemand haalt het nog in zijn hoofd om je op te eten. 
Maar mij kunnen ze ieder ogenblik opeten,  
en dan blijft er niets meer van mij over’. 
‘Hoe kun je nu zo praten? 
Wat is er zaliger  
dan opgegeten te worden als je brood bent? 
Brood dat niet gegeten wordt, deugt nergens voor,  
tenzij om weggegooid te worden,  
te beschimmelen en helemaal te vergaan.’ 
‘Maar van mij blijft er toch ook niets over  
als ik opgegeten wordt.’ 
‘Heb je er dan nog nooit over nagedacht  
wat er met je gebeurt als je opgegeten bent?’ 
‘Ja … eerst wordt je fijngekauwd,  
dan word je doorgeslikt,  
dan kom je in de buik van de mens  
en daar wordt je fijngemaakt  
tot er niets meer van je overblijft …’ 
‘Wel, zal ik je nu eens iets zeggen?  
Als het lijkt dat er niets meer van je overblijft,  
gebeurt er iets wonderlijks. 
Dan stroom je door het hele lichaam van de man of vrouw  
die je opgegeten heeft. 
Die mens is heel blij met je,  
want door jou kan hij werken en dansen  
en springen en lachen…’ 
‘Dat heb ik nooit geweten.’ 
 
(Uit: een parel voor elke dag, Chantal Leterme, 2012.) 

Methodiek 

Organiseer een groepsgesprek rond deze vragen: 
- Wat geeft jou energie? 
- Wie kan er energie gebruiken? 
- Hoe kan jij energie geven aan mensen? Hoe kan jij brood zijn voor anderen? 
- Hoe kunnen we met onze afdeling energie of brood zijn voor onze samenleving? 
- … 

Na afloop kunnen jullie samen lachen, zingen, dansen en springen! 
 
(Uit: KSA- Jaarthemamateriaal) 
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Warmte 
Een rijke jood ging met zijn slee,  
warm ingeduffeld  
in zijn nieuwe bontmantel  
op bezoek bij rabbi Mendel. 
 
Toen hij bij het huis van de rabbi uitstapte,  
botste hij op een arme mijnwerker  
die de rabbi ook wilde bezoeken. 
De rijke man liep recht naar de rabbi,  
maar merkte  
tot zijn verontwaardiging,  
dat rabbi Mendel eerst  
de arme mijnwerker begroette. 
 
Als weldoener van de gemeente  
– hij had onlangs nog een nieuw dak  
voor de synagoge betaald –  
wilde hij graag wat uitleg  
over de voorkeur voor die arme mijnwerker.  
De rabbi antwoordde met een vraag:  
‘Is die nieuwe bontjas van u echt een warme jas?’  
‘Ja, zeker!’ zei de man.  
‘Kijk, die bontjas van u houdt alleen uzelf warm.  
Terwijl de kolen  
die deze mijnwerker gedolven heeft,  
het hele dorp warm houden.  
Is die man dan niet veel belangrijker?’ 
 
(Uit: Een parel voor elke dag, Chantal Leterme, 2012.) 

Methodiek 

Voorzie voldoende kleding. Wie trekt de meeste kleren aan? Dat is dé grote vraag. Want een kledingstuk 
kan je niet zomaar aantrekken. Je moet elk kledingstuk verdienen door iets ‘goed’ te doen. Trek je dorp 
of stad in. Mogelijke opdrachten zijn: zing een liedje voor een voorbijganger, draag iemands 
boodschappentas, praat met een rusthuisbewoner, geef iemand een knuffel…  
 
(Uit: KSA- Jaarthemamateriaal) 
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JAARTHEMAVIERING 
Voor de viering 

Geef iedereen die binnenkomt enkele emoticons (zie bijlage 1). Tijdens de offerande geven de 
aanwezigen de emoticon af die op dat moment best hun gevoel weergeeft.  

Intredelied 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bRNVWsF0iQ8 (Youtube: Brihang - oe ist?) 
Of 
https://www.youtube.com/watch?v=shpmMmeE7Vk (Youtube: Tourist LeMC - Horizon ft. Wally) 

Inleiding 

Ieder van ons neemt op zijn of haar pad een rugzak mee en die kan zwaar zijn. Moeilijke momenten 

doorkruisen elk leven. Ze worden door iedereen anders ervaren en beleefd. Maar als je de rugzak 

samen met andere KLJ’ers draagt, voelt hij meteen een pak lichter aan.  

KLJ wil een thuis zijn, een plek om tot rust te komen, een plek waar je jezelf kan zijn en waar iedereen 

kan groeien op zijn of haar eigen manier.  

KLJ wil meer zijn dan een plaats waar je kan lachen en spelen. In KLJ vorm je een hechte groep. Je 

maakt er vrienden, zelfs voor het leven, met wie je ook moeilijke momenten kan delen. 

In KLJ moet je alles kunnen zeggen met een veilig gevoel, ongeremd en ongecensureerd. Je kan er 

babbelen over het leven, met zijn pieken en dalen, over het vallen en het opstaan. En is het nodig, dan 

spuug je er even je gal. 

Maar dat is niet alles. KLJ wil ook een plek zijn waar... 

- … iedereen zichzelf mag zijn.  

- … we wat vaker vragen hoe het écht met de ander gaat. 

- … we een luisterend oor bieden zonder te oordelen. 

- … leiding en leden elkaar door dik en dun steunen. 

- … ‘tijd’ en ‘iemand ten laste zijn’ geen excuses vormen.  

- … er ruimte is om niet op elke vraag of situatie een antwoord te weten 

In KLJ willen we er ‘Door dik en dun’ zijn voor elkaar! En was dit ook niet dé boodschap van Jezus?  

  

https://www.youtube.com/watch?v=bRNVWsF0iQ8
https://www.youtube.com/watch?v=shpmMmeE7Vk
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Kruisteken 

Durven praten over moeilijke dingen en echt luisteren naar elkaar zijn twee moeilijke zaken. Het is  
belangrijk om hierin een weg af te leggen. Doorheen deze viering zal het vaak over deze weg gaan. We 
maken die weg ook zichtbaar tijdens de viering door, na verschillende delen van de viering, een weg  
aan te leggen hier in de kerk. 
 
Laten we samen op weg door deze viering, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen.  

Bidden om vergeving 

Na elke schuldbede leggen we een deel van de weg aan in de kerk (zie bijlage 2) 
Na elke schuldbede zingen we ‘tot zeven maal zeventig maal.’ 
 

Voorganger/proost/pastoor: 
Ondanks het feit dat iedereen het wel eens moeilijk heeft, staan we niet steeds klaar voor elkaar. 
Laten we daarom nu even de tijd nemen om aan God en aan elkaar vergeving te vragen en na te 
denken hoe het beter kan. 
 
KLJ’er: 
Soms heb ik het moeilijk, soms lijkt het alsof alles tegenzit. Mijn schoolwerk krijg ik maar niet klaar, 
ik heb ruzie met mijn beste vriend en de nieuwslezer brengt alleen maar slecht nieuws. Gelukkig 
vroeg iemand op de KLJ wat er mis was. Ik kon bij hem terecht om erover te praten en m’n gedachten 
te verzetten. Hierdoor besef ik nu ook dat ik zelf nog nooit aan iemand heb gevraagd of er iets 
scheelt. God, vergeef mij dat ik niet altijd zie dat iemand het moeilijk heeft en er niet altijd aan denk 
om te vragen wat er mis is.  
 
KLJ’er: 
Soms heb ik het moeilijk, soms lijkt het alsof alles tegenzit. Mijn opa is overleden en ik voel me niet 
goed in mijn vel. Eigenlijk wil ik hier graag over praten, maar ik weet niet met wie. Ik denk dat het 
niet welkom zou zijn en iedereen me raar zou bekijken als ik erover begin. Ik zou alleen maar de 
sfeer verpesten. God, vergeef mij dat ik het niet altijd aandurf om hier eerlijk en open over te spreken.  
 
KLJ’er: 
Soms heb ik het moeilijk, soms lijkt het alsof alles tegenzit. Ik voel me al een tijdje niet zo goed, zo 
gebeurt het steeds vaker dat ik tranen in mijn ogen heb. Er is wel een vriendin bij wie ik altijd terecht 
kan. Ze spreekt me telkens opnieuw moed in, kan me opbeuren en weet hoe ze me kan troosten. Ik 
wou dat ik ook wist hoe ik dat voor iemand kan doen. God, vergeef mij dat ik niet altijd de juiste 
manier vind om iemand te bemoedigen.  
 
KLJ’er: 
Soms gaat het moeilijk, soms lijkt het alsof alles tegenzit. Een vriend met wie ik al jarenlang in de 
KLJ zit, komt al weken niet meer naar de activiteiten. Hij was anders zo goed als altijd op de KLJ te 
vinden. Het is dus best wel raar dat hij plots helemaal niet meer komt. Dit viel me eigenlijk al een tijd 
geleden op, maar met alle deadlines die ik moest halen, is het er nog niet van gekomen om contact 
met hem op te nemen. God, vergeef mij dat ik niet altijd tijd maak voor anderen.  
 
KLJ’er: 
Soms gaat het moeilijk, soms lijkt het alsof alles tegenzit. Het was heel druk op de activiteit en het 
verliep allemaal minder vlot dan gehoopt. Hierdoor was ik niet meer zo goedgezind. Ik wilde snel 
opruimen en naar huis gaan. Er kwam een KLJ’er naar mij. Die vroeg om even te kunnen praten. 
Mijn hoofd stond er echt niet naar en ik wilde eigenlijk gewoon alleen zijn, daarom heb ik gezegd dat 
het niet uitkwam. God, vergeef mij dat ik niet altijd klaarsta om te luisteren naar wie er nood aan 
heeft.   
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1 minuut stilte  

We nemen 1 minuut stilte zodat de stilte kan spreken in onze gedachten. 

Openingsgebed (samen bidden) 

God,  
soms zit alles tegen. 
Soms ben ik ontmoedigd  
en alleen met mezelf bezig. 
Daag me dan uit  
om de draad terug op te nemen  
en ervoor te gaan. 
Omring mij met Jouw liefde,  
met vrienden die me steunen door dik en dun,  
elke dag van mijn leven. Amen. 

Evangelie – Lucas 24, 13-35 

Het evangelie van de Emmaüsgangers kan je brengen in een dialoog.  
Rolverdeling: Verteller (V) , Jezus (J) , Kléopas (K) , leerling (L).  
Het kan ook voorgelezen worden. Hieronder vind je de twee opties. 
 
Optie 1: evangelie in dialoogvorm 
  
V. Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.  
  

Op een dag waren er twee van de leerlingen van Jezus op weg naar een dorp.  
Dat dorp heette Emmaüs   
en lag ongeveer twaalf kilometer van Jeruzalem af.  
Ze praatten met elkaar over alles wat er was gebeurd.  
Terwijl ze zo aan het praten waren   
en elkaar hun gedachten vertelden,   
kwam Jezus zelf naar hen toe.  
Hij liep met hen mee.  
Maar ze konden Hem niet met hun ogen herkennen.  
Hij vroeg hun:  

J. ‘Waarover praten jullie onderweg met elkaar?’  
V. Met een bedroefd gezicht bleven ze staan.  

Eén van hen – hij heette Kléopas – nam het woord   
en zei tegen Hem:  

K. ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem,   
dat u niet weet wat daar de afgelopen dagen gebeurd is?”’ 

V. Hij vroeg hen:  
J. ‘Wat dan?’ 
V. Ze antwoordden Hem:  
K. ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth.  

Hij was een profeet.  
Hij zei en deed geweldige dingen,   
zowel in het oog van God als van heel het volk;   
hoe onze hogepriesters en leiders   
Hem hebben overgeleverd   
om Hem ter dood te laten veroordelen   
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en hoe ze Hem aan het kruis hebben laten slaan.  
En wij hoopten nog wel zo   
dat Hij het was, die Israël zou gaan verlossen!  
Maar het is nu al de derde dag sinds dat gebeurd is.   
Wel hebben een paar vrouwen uit onze groep   
ons in de war gebracht;   
ze waren vroeg naar het graf gegaan,   
maar hadden zijn lichaam niet gevonden.  
Ze kwamen vertellen   
dat ze ook een verschijning   
van engelen hadden gekregen.  
Die engelen hadden verklaard dat Hij weer leefde.  
Toen zijn er een paar van ons naar het graf gegaan.  
Het was precies zoals de vrouwen gezegd hadden,   
maar Hem zagen ze niet.’  

V.  Nu zei Hij tegen hen:  
J. ‘Wat zijn jullie toch onverstandig   

en wat kunnen jullie toch maar moeilijk geloven   
in wat de profeten hebben gezegd!  
Moest de Messias dit alles niet lijden   
om in zijn heerlijkheid binnen te gaan?’  

V. Vanaf Mozes legde Hij hun alles uit,   
wat de profeten in de Schriften   
over Hem geleerd hadden.  
Zo kwamen ze bij het dorp waarheen ze op weg waren,   
maar Hij deed alsof Hij verder moest gaan.  
Ze drongen bij Hem aan:   

K. ‘Blijf bij ons,   
want het wordt al avond en de dag is bijna voorbij.’ 

V. Toen ging Hij mee naar binnen om bij hen te blijven.  
Samen met Hem aan tafel nam Hij brood,   
sprak de zegen uit,   
brak het en reikte het hun toe.  
Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem,   
maar Hij verdween uit hun gezichtveld.  
Toen zeiden ze tot elkaar:  

K. ‘Brandde ons hart niet in ons,   
zoals Hij onderweg met ons sprak   
en ons de Schriften uitlegde?’ 

V. Ze stonden meteen op en keerden naar Jeruzalem terug.  
Daar vonden ze de elf apostelen   
samen met de mensen van hun groep.  
Die vertelden:   

L. ‘De Heer is echt verrezen.   
Hij is aan Simon verschenen.’ 

V. En ook zij vertelden, wat er onderweg was gebeurd   
en hoe ze Hem herkend hadden   
aan het breken van het brood.  
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Optie 2: Evangelie (Uit bijbel in gewone taal) 
 
Twee leerlingen van Jezus gingen op weg naar het dorp Emmaüs. Dat dorp ligt ongeveer 12 kilometer 

van Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. Terwijl ze zo liepen te praten, 

kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, maar de leerlingen herkenden hem niet. 

Jezus vroeg: ‘Waar praten jullie over?’ Verdrietig bleven de twee leerlingen staan. Eén van hen heette 

Kleopas. Hij zei tegen Jezus: ‘Jij komt hier zeker niet vandaan? Weet je niet wat er de afgelopen dagen 

in Jeruzalem gebeurd is?’ Jezus vroeg: ‘Wat dan?’ Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was 

met Jezus. 

Toen zei Jezus tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch dom. Jullie begrijpen het nog steeds niet! Waarom geloven 

jullie niet wat de profeten gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de Messias eerst moest lijden voordat 

hij koning kon worden?’ En Jezus legde uit wat er over hem in de heilige boeken stond. 

Toen kwamen ze bij het dorp Emmaüs. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar de twee leerlingen 

hielden hem tegen en zeiden: ‘Blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt al donker’. Toen 

ging Jezus met hen mee. 

Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Op 

dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze hem niet meer. 

De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: ‘Had jij onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel? Er was iets toen 

hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.’ En meteen stonden ze op en gingen terug naar 

Jeruzalem. Ze gingen naar de elf leerlingen, die daar bij elkaar waren met de andere leerlingen. 

Toen ze binnenkwamen, zeiden de elf leerlingen en de anderen: ‘Jezus is opgestaan, het is echt waar! 

Simon Petrus heeft hem gezien!’ Toen vertelden de twee leerlingen wat zij onderweg meegemaakt 

hadden. En hoe ze Jezus herkend hadden toen hij het brood brak. 

Lucas 24, 13-19a.25-27a.28-35 

Homilie (door KLJ-proost of pastoor) 

Hieronder vind je een insteek ter inspiratie voor de homilie. 
 
Onderweg naar Emmaüs vinden de mensen elkaar om te praten over hun verdriet en hun emoties. Ze 
kunnen onderweg hun hart luchten bij hun vrienden.  
In het evangelieverhaal is het praten duidelijk aanwezig, maar voor een goed gesprek is luisteren 
natuurlijk ook super belangrijk! 
 
Tijdens zijn leven heeft Jezus op verschillende momenten, zelfs letterlijk, gezegd in welke moeilijke 
situaties hij terecht zou komen. Het vraagt altijd veel moed om over zware en moeilijke dingen te praten. 
Denk maar eens aan de twijfels of moeilijke zaken waar jullie soms mee zitten in het dagelijks leven. Ga 
je deze snel en gemakkelijk vertellen? Gedachten zoals: ‘Wat zullen ze wel niet van mij denken?’ 
of ‘zullen ze me niet uitlachen’ komen dan wel snel naar boven.  
 
Jezus heeft hierbij het voorbeeld dat het kan! Dat je met elkaar kan praten over moeilijke zaken. Want 
niemand kan alles op zichzelf dragen.  
Maar, ondanks het feit dat Jezus vertelde over deze moeilijke periode die op hem afkwam, werd hij niet 
begrepen door zijn vrienden. Je kan de vraag stellen: ‘luisterden ze wel écht?’ 
 
Zelfs toen twee vrienden hem tegenkwamen onderweg naar Emmaüs herkenden ze hem niet in zijn 
woorden maar uiteindelijk wel in zijn daden: het breken van het brood. Toen pas begrepen ze wat er 
aan de hand was. Toen pas begrepen ze wat Jezus hen al zo lang duidelijk wilde maken.  
 
Onze vrienden proberen ons ook, soms tussen de regels, duidelijk te maken dat ze met iets zitten. 
Probeer dan ook echt te luisteren naar hen zodat je er voor hen kan zijn in moeilijke periodes.   
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Op deze manier tonen we de sterkte van KLJ: een bende vrienden die ervoor elkaar zijn in supertoffe 
momenten maar ook als het even moeilijk gaat.  
 
Jezus gaf ons deze uitdaging: ‘Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal 
er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan 
zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden’ (Lucas 6, 36-38)   
 
Na de homilie leggen we een deel  van de weg aan in de kerk. (zie bijlage 2) 

Geloofsbelijdenis (samen bidden) 

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,  
ver van mij, maar toch in mij aanwezig. 
 
Ik geloof in mensen,  
gedreven door God,  
die mij tonen  
hoe we er door dik en dun  
voor elkaar kunnen zijn.  
 
Daarom geloof ik in Jezus  
en in zoveel anderen  
die leefden en leven zoals Hij. 
 
Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:  
mensen die samen bouwen  
aan een wereld van vrede en liefde.  
 
Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is. 
Ik zal niet geloven  
dat de droom van die mensheid een droom zal blijven. 
Maar ik durf nog altijd  
en ondanks alles  
geloven in de nieuwe mens. 
 
Ik durf geloven in Gods eigen droom:  
een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,  
waar gerechtigheid 
zal wonen.  
Amen. 

Voorbeden  

Na elke voorbede leggen we een deel van de weg aan in de kerk (zie bijlage 2) 
Na elke voorbede zingen we “ubi caritas” 

 
Voorganger/proost/pastoor: 
Laten we nu bidden tot God en vragen dat hij ons de kracht geeft om er door dik en dun te zijn voor 
elkaar.  

 
KLJ’er: 
Geef ons de kracht, Heer, om te durven luisteren, zodat we kunnen horen wat we moeten horen en 
niet alleen wat we willen horen.  
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KLJ’er: 
Geef ons wat lef, Heer, om ons te laten horen als we ergens mee zitten en om ernaar te vragen als 
we zien dat het met een ander niet zo goed gaat.  
 
KLJ’er: 
Geef ons wat moed, Heer, om anderen te durven en kunnen helpen, om het op te merken als iemand 
zich slecht voelt.  
 
KLJ’er: 
Geef ons enthousiasme, Heer, om iemand te kunnen opbeuren wanneer die er zelf niet meer in 
gelooft, om steeds klaar te staan voor anderen.  
 
KLJ’er: 
Geef ons de woorden, Heer, om anderen te steunen, om zij die het nodig hebben te bemoedigen en 
bij te staan, om hen te laten zien dat ze er niet alleen voor staan.  
 
Voorganger/proost/pastoor: 
Goede God, luister naar ons gebed en sta ons door dik en dun bij, dat vragen wij Jou in Jezus’ naam. 
Amen.  

Offerande 

KLJ’er 
In het begin van de viering kregen jullie allemaal een blad met verschillende emoticons. Bij de omhaling 
mogen jullie deze keer ook de emoticon meegeven die het meest past bij jullie huidige gevoel. Op deze 
manier verzamelen we bij de omhaling     ook alle emoties die hier momenteel leven.  

Lied  

https://www.youtube.com/watch?v=q-9kPks0IfE (The Rembrandts - I’ll be there for you)  

Gebed over de gaven 

Voorganger/proost/pastoor: 
Samen met de gaven van brood en wijn heb ik hier voor mij ook alle emoties die op dit moment onder 
ons leven. Laten we dan allen samen bidden: 
 
Allen: 
God, 
In brood en wijn heb Jij getoond  
dat Jij er bent voor ons,  
in alle omstandigheden van het leven. 
Geef ons de kracht om in Jouw voetspoor te gaan. 
Dat we er zijn voor elkaar,  
door dik en dun,  
elke dag van ons leven. Amen. 

Eucharistisch gebed  

(Zie bijlage 3) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=q-9kPks0IfE
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Onze Vader (samen bidden) 
 
Na het Onze Vader leggen we een deel van de weg aan in de kerk (zie bijlage 2) 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving, 
maar verlos ons van het kwade. 
Amen 

Vredeswens  

Voorganger/proost/pastoor: 
Jezus droomde van een wereld waar mensen er door dik en dun voor elkaar zijn. Een wereld waar 
mensen elkaar de hand reiken en waar deze hand aangenomen wordt. Hij droomde van een wereld 
waar mensen samen aan tafel gaan in een geheel zonder haat en ruzie. 
 
Heer Jezus, 
Geef ons de kracht om voor Jouw droom te gaan en te bouwen aan een warme vredevolle wereld, waar 
iedereen rust kan vinden. We vragen U dit voor iedereen, veraf of dichtbij.  
 
Moge de vrede van de verrezen Heer, Jezus Christus met ieder van jullie zijn en ga op pad om Jezus’ 
vrede te wensen. 

Communie 

Lied tijdens de communie:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-OqX4xDjZlE (Stef Bos – samen staan we sterk)  

en/of 

https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ (Stef Bos - Kan het niet alleen) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-OqX4xDjZlE
https://www.youtube.com/watch?v=Rah_22wx4cQ
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Bezinning na de communie 

Ik zal met je meegaan  
wegen van het onbekende. 
En als je twijfelt  
of niet weet waarheen  
zoek dan mijn woord,  
mijn hand, mijn wandelstaf.  
 
Ik zal er zijn  
voor dag en dauw. 
Wanneer je moe wordt  
zal ik naast je zitten. 
Dan delen we het brood. 
We wakkeren het vuur. 
Dan scheppen we de stilte. 
 
Ik zal je dragen  
en mij met jouw lot verbinden. 
Vrees niet de nacht. 
Mijn zorg ligt om je heen. 
De sterren worden ons tot mantel. 
 
Bij tij en tegentij  
vertrouw je aan het leven toe. 
Mijn liefde heeft geen andere naam  
dan deze:  
Ik zal er zijn. 
 
(Uit: ‘Voor wie woorden zoekt’ van Kris Gelaude) 

Slotgebed (samen bidden) 

God,  
Dank om ons te bemoedigen. 
Dank om naar ons te luisteren doorheen de stilte. 
Dank om ons uit te dagen  
om elkaar door dik en dun te steunen. 
Geef ons hiervoor de nodige kracht en liefde,  
elke dag van ons leven.  
Amen.  
 

Na het slotgebed leggen we een deel van de weg aan in de kerk (zie bijlage 2) 

1 minuut stilte  
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Zending en zegen 

KLJ’er: 
Tijdens deze viering gingen we samen op weg met Jezus. Een weg die we zichtbaar maakten hier in de 
kerk. De weg is niet altijd eenvoudig. Daarom is het goed dat we elkaar vinden om te luisteren naar 
elkaar en te spreken over wat ons bezig houdt. Laten we nooit uit het oog verliezen dat het belangrijk is 
om elkaar te steunen, door dik en dun! 
 
Voorganger/proost/pastoor: 
Vrienden KLJ’ers, goede mensen, de boodschap om er door dik en dun te zijn voor mekaar heeft 
geklonken. Laat dit niet bij woorden blijven.  
Moge de God van liefde ons daartoe zegenen, Hij die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Aan alle KLJ’ers een fantastisch KLJ-jaar en gaat dan heen in de vrede en de vreugde van de Heer. 

KLJ-lied  

Wimpelen  

 Eventueel de mogelijkheid om na de viering te wimpelen  
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

Eucharistisch gebed:   
Laten wij God dankbaar zijn   
voor wat Hij ons gegeven heeft   
en wat vaak te veel is om onder woorden te brengen.  
  
Allen: God en Vader, wij danken U voor heel Uw schepping  
voor de aarde die ons voedsel geeft   
voor de zon die ons warmte geeft   
voor elk seizoen, elke dag, elk uur   
waarvan wij mogen leven   
  
Vader, wij willen U danken voor wat wij als mensen hebben meegekregen   
de liefde en de schoonheid,   
van kunst en muziek   
  
Heel bijzonder willen wij U in deze viering   
danken voor de woorden en de klanken   
die ons dichter bij elkaar brengt  
en dichter bij U   
  
  
Ja, Vader, wij danken U.   
Wij danken U dat U ons in het leven riep  
om voluit te kiezen om mens te worden  
om mee te bouwen aan een liefde- en vredevolle wereld, door dik en dun  
zoals Uw zoon Jezus ons heeft voorgedaan.  
  
Allen: Jezus die ons alles weer kwam leren,   
die met woord en daad, met hart en ziel,   
heeft uitgelegd en voorgedaan wat liefde is,   
die nooit de liefde heeft verloochend,   
die is doorgegaan tot het uiterste en niet heeft opgegeven,   
zichzelf vergeten   
- niet Mijn wil, maar Uw wil zal gebeuren, Vader!-   
zichzelf totaal gegeven,   
Zijn lichaam weerloos vastgenageld…  
  
  
Op de avond voor zijn lijden,   
- reeds alles voorvoeld, alles doorleefd en vastberaden –   
nam Jezus brood, zegende, dankte U, brak het,   
en gaf het aan Zijn leerlingen:   
  
Neem en eet dit brood,   
elk van U,  

want dit is Mijn lichaam,   
dat voor u wordt gegeven.    
  
Toen zij van dat brood hadden gegeten  
nam Hij ook de beker,   
zegende en dankte U opnieuw,   
gaf toen te drinken   
En zei:   
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Neem en drink uit deze beker.    
Het is de beker   
van het nieuwe altijd blijvende verbond;    
het is mijn bloed,   
dat voor U en alle mensen wordt vergoten   
tot vergeving van de zonden.    
Blijf dit doen om Mij te gedenken.    
  
Wij geloven dat wanneer wij van dit brood en deze wijn nemen   
Jezus opnieuw in ons midden is   
Hij leeft.  ‘Waar twee of meer in mijn naam zijn,  
ben Ik in hun midden’.  
  
Allen: Vader het is Uw verlangen dat wij allen leven bij U.    
U hebt ons Uw Zoon gegeven en Uw eigen geest die leven geeft.    
Wij willen leven vanuit Uw verbondenheid   
en bidden U om nabijheid.   
  
Voltooi en koester wat U in ons begonnen bent.    
Bewerk het beeld dat U voor ogen had   
lang voor U ons in het leven riep.    
Maak ons tot één hechte KLJ-groep  
en breng ons waar U ons ’t liefste ziet,   
met allen samen.  
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K IN DE KIJKER 
De werkgroep K: Da’s jouw talent! 
Wil je samen met ons, een toffe bende, leuke bezinningen, 
vieringen en K-initiatieven in elkaar steken en zo mee bouwen 
aan de unieke kracht en dynamiek van de K in KLJ?  

Dat kan!  

In alle regio’s hebben we een werkgroep K. Zij maakten onder 
andere deze mooie K-bundel!  

Interesse?  

Vraag meer info bij je pedagogisch medewerker of mail naar pastoraal@klj.be, dirk@klj.be (nationale 
proost) of karel.billiet@klj.be  (Pedagogische medewerker; thema K in KLJ). 
 
 

Heeft je KLJ al een K-verantwoordelijke?  
Wie steekt in je afdeling de meest creatieve bezinningen of vieringen in elkaar? Komt er al een naam 
in je hoofd? Wel, maak van hem/haar via Wall-e een K-verantwoordelijke! 

Waarom?  

Deze KLJ’er zal op de hoogte gehouden worden van K-initiatieven, nieuwe bezinningen, vieringen, 
enzovoort. Hij/zij zal dus de K-contactpersoon zijn voor je KLJ. 
 

 

 

 

 
 
  

mailto:karel.billiet@klj.be
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De K-webstek: www.klj.be/de-k-klj 
 

Op deze webstek kan je bergen bezinningen, vieringen en K-inspiratie vinden. Neem zeker eens een 
kijkje! 

Met KLJ naar Rome! 
Van 8 tot 16 september 2018 trekken een vijftigtal enthousiaste KLJ’ers naar Rome. Ze zullen daar 

ook de paus ontmoeten! Hun enthousiaste verhalen zal je zeker en vast nog horen. 

Spijt dat je je niet inschreef? Mail naar dirk@klj.be, misschien kan er nog iets geregeld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.klj.be/de-k-klj
mailto:dirk@klj.be
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En tot slot nog deze tip: 
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