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Back to basics.
Met je twee voeten in de aarde staan.
Op het ritme van een rustige ademhaling.
Frisse lucht happen in het bos.
De geur opsnuiven van een stal en vers stro.
Vogels en andere dieren horen.
Proeven van heerlijke vruchten.
Seizoenen voelen.    
De pracht van de natuur zien.

Back to basics.
Genieten van de opgaande zon en elke nieuwe dag.
Tevreden rusten als maan en sterren fonkelen aan de hemel.

Back to basics.
Stil staan bij het leven.
Ontdekken wat je maar nodig hebt.
Rijk zijn en toch niets hebben.
Beseffen waar het echt om draait.
Je realiseren dat het leven een geschenk is
en dat je zoveel kreeg.

Back to basics.
Dankbaar zijn voor de mensen om je heen.
Verder kijken dan het uiterlijk.
Vriendschap beleven.

Back to basics: 
back to love,
back to life,
back to life forever,
and (maybe) back to God.

Dirk Decuypere
Nationaal proost KLJ
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Inleiding
Vrienden KLJ’ers,
beste KLJ-proost,
beste pastoor,
beste K-verantwoordelijke,

Waarom KLJ? 
Waar draait het om in KLJ?
En wat is het allerbelangrijkste in het leven? 
Grote vragen. Stond jij er al eens bij stil?

En dan geloven … in God of Jezus. Doe jij het?
De K in KLJ, wat doen we daarmee? Hoe pakken we dat aan in onze afdeling?
Dit zijn nog grotere vragen. 

Stof tot nadenken, maar het is bijzonder boeiend om met deze vragen aan de slag te gaan. 
Is ‘Back to basics’ dan niet het ideale jaarthema? Het brengt ons bij de kern van KLJ, de kern 
van het leven en de kern van ons geloof. De tekst ‘Back to basics’ op de vorige bladzijde wil 
al heel wat meegeven.

Nu ik na 7 jaar afscheid neem als nationaal proost van KLJ, besef ik heel goed waar het in 
KLJ om draait. Vriendschap is de kern van onze prachtige jeugdbeweging. Zonder vriend-
schap is er geen KLJ. Zonder vriendschap is er ook geen K in KLJ. Die vriendschap is al 
meer dan 90 jaar de basis én de motor van KLJ. 

Vriendschap, liefde, … het is de kern van KLJ, de kern van het leven en de kern van ons 
geloof, want was dat ook niet de boodschap van Jezus: ‘God ziet je graag’! Van ‘Back to 
basics’ gesproken …

Mijn dankbaarheid voor de afgelopen KLJ-jaren is héél groot! Ik mocht zoveel prachtige 
mensen ontmoeten en zoveel vriendschap ervaren. Dank je wel, vrienden KLJ’ers, voor dit 
grote geschenk. Ik draag KLJ mee in mijn hart, voor altijd. 

Tot slot wil ik de mensen uit de Werkgroepen K danken om mee hun schouders onder deze 
bundel te steken. Ze zetten zich zeer enthousiast in voor de K. Blijf hiervoor gaan!

Moge het jullie allen verder héél goed gaan!
God zegene en beware jullie in Zijn liefde. 
Of om het met de woorden van een Amerikaans president te zeggen: ‘God bless KLJ’.

Decuypere Dirk
Nationaal proost KLJ



5  

Jaarthemabezinningen

Zie, daar groeit Liefde!
Bezinning bij het scheppingsverhaal 

Materiaal: 
• Kleine potjes (recycleer plastic yoghurtpotjes, kleine conservenblikjes…) 
• Potgrond 
• Water
• Zonnebloempitjes 
• Eventueel een Bijbel of de Bijbeltekst van hieronder 

Van start!
Lees de leden het stukje van het scheppingsverhaal voor: 

In het begin maakte God de hemel en de aarde.
De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een 
hevige wind over het water.

Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij 
scheidde het licht en het donker. Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij ‘nacht’.
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.

God zei: ‘Er moet in het midden van het water een koepel komen om het water te verdelen.’ 
En zo gebeurde het. God maakte de koepel. Zo verdeelde hij het water in tweeën: water 
boven de koepel en water onder de koepel. Die koepel noemde God ‘hemel’.
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag.

God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen. Dan komt er droge grond 
tevoorschijn.’ En zo gebeurde het. God noemde de droge grond ‘land’, en het water noemde 
hij ‘zee’.
God zei: ‘Er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten.’ 
En zo gebeurde het. Op het land kwamen allerlei planten met zaad en allerlei bomen met 
vruchten. En God zag hoe mooi het was.
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag.

God zei: ‘Er moeten lichten aan de hemel komen om verschil te maken tussen de dag en 
de nacht. Die lichten moeten laten zien welk seizoen het is, en welke dag en welk jaar. En 
ze moeten licht geven op aarde.’ En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. 
De zon om overdag te schijnen en de maan om ’s nachts te schijnen. God maakte ook de 
sterren. Hij zette de zon en de maan aan de hemel om licht te geven op de aarde. En om 
het verschil aan te geven tussen dag en nacht, en tussen licht en donker. God zag hoe mooi 
het was.
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag.
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God zei: ‘Het water moet vol leven zijn, vol met allerlei dingen. En boven de aarde, in de 
lucht, moeten vogels vliegen.’ God maakte de grote zeedieren en alle kleine waterdieren. 
Het water was vol dieren. Hij maakte ook alle soorten vogels. En God zag hoe mooi het was.
God zegende de dieren. Hij zei: ‘Jullie moeten jongen krijgen. Overal in de zee moeten  
dieren komen, en overal op aarde vogels.’
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag.

God zei: ‘Ook op het land moeten allerlei dieren komen: wilde en tamme dieren, en heel 
kleine dieren.’ En zo gebeurde het. God maakte de dieren, alle wilde en tamme dieren en 
alle kleine dieren. En God zag hoe mooi het was.
God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de 
vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en 
over de hele aarde’. Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. 
Hij maakte ze als man en als vrouw.
God zegende de mensen. Hij zei: ‘Jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal 
op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen 
in de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren op het land.’
God zei ook: ‘Alle planten en bomen op aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de 
vruchten eten. De bladeren en het gras zijn voor de dieren. En zo gebeurde het.
God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was. 
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

Zo werden de hemel en de aarde gemaakt, en alle prachtige dingen die daarbij horen.
Op de zevende dag was God klaar met zijn werk. Toen rustte hij uit.
God zegende de zevende dag. Hij maakte van die dag een bijzondere dag. Want op die dag 
was hij klaar met de schepping en rustte hij uit van al zijn werk.
Dat is het verhaal van de schepping van de hemel en de aarde. Zo zijn de hemel en de aarde 
ontstaan.

Genesis 1,1 – 2, 4a



7  

Ga door!
Als ze goed hebben geluisterd zijn er 4 zaken die heel belangrijk zijn. Vertel hen dat het 
aarde, water, licht en wind zijn. Deze 4 elementen zijn dé 4 zaken als we denken aan ‘Back 
to basics’! Waarschijnlijk wisten we niet dat deze ook in de Bijbel stonden, maar dat is wel 
zo! 
In deze bezinning gaan we de vier elementen samen tot een geheel maken. 

1.   Aarde
Wat ben ik zonder de aarde onder mijn voeten?
Aarde die mij dichter bij mensen brengt. 
Aarde die mij verbindt met mijn oorsprong. 
Aarde die geeft wat ik neem. 

Na het lezen van deze korte bezinningstekst krijgt iedereen een plastic potje, een zonne-
bloemzaadje en potgrond. Vul je potje met de aarde en plant je zaadje. 

2.   Water
Wat ben ik zonder het water in mijn leven? 
Water geeft leven aan mijn lichaam. 
Water geeft kracht aan wat groeien moet. 
Water geeft liefde aan de aarde om te doen groeien. 

Lees opnieuw de tekst voor aan iedereen. Laat nu iedereen het pas geplante zaadje  
proeven van het water. Geef de potjes water. 

3.   Licht
Wat ben ik zonder het licht dat mijn ogen zien? 
Licht betekent kleur geven aan mijn leven. 
Licht betekent het einde van de duisternis.
Licht betekent verder kijken en aarde en water ontmoeten. 

Lees het bezinningstekstje opnieuw aan iedereen. Ga samen naar buiten en plaats de potjes 
in het licht van de zon of geef het samen een plaatsje op een vensterbank als het slecht 
weer is.

4.   Wind
Wat ben ik zonder de wind die mijn hart zuurstof geeft? 
Wind om van te leven.
Wind om het stof uit mijn hart weg te doen waaien. 
Wind om onze aarde, ons water en ons licht in actie te zetten. 

Wanneer het tekstje gelezen is, kunnen we doorgaan met wel het moeilijkste deel! We moe-
ten geduld hebben voor ons plantje. De aarde, het water, het licht en de wind gaan er nu 
voor zorgen dat ons zaadje kan groeien. Dat het wortels krijgt en later een prachtige bloem 
zal worden. 
Ga allemaal samen bij de plantjes zitten of liggen en luister nog één keer naar de volledige 
bezinningstekst met een ander einde en zo zal je zien dat wij net als God aarde, water, licht 
en wind nodig hebben om iets wonderbaars te doen! 
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Rond af met deze bezinningstekst:

Wat ben ik zonder de aarde onder mijn voeten?
Aarde die mij dichter bij mensen brengt. 
Aarde die mij verbindt met mijn oorsprong. 
Aarde die geeft wat ik neem. 

Wat ben ik zonder het water in mijn leven? 
Water geeft leven aan mijn lichaam. 
Water geeft kracht aan wat groeien moet. 
Water geeft liefde aan de aarde om te doen groeien. 

Wat ben ik zonder het licht dat mijn ogen zien? 
Licht betekent kleur geven aan mijn leven. 
Licht betekent het einde van de duisternis.
Licht betekent verder kijken en aarde en water ontmoeten. 

Wat ben ik zonder de wind die mijn hart zuurstof geeft? 
Wind om van te leven.
Wind om het stof uit mijn hart weg te doen waaien. 
Wind om onze aarde, ons water en ons licht in actie te zetten. 

Als jij aarde, water, licht of wind bent in mijn leven,
Mag ik dan dicht bij jou zijn? 
Samen op weg naar KLJ, naar de K, naar Liefde, naar God. 
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Back to Adam and Eva
Vertel dit verhaal 
De eerste mens die door God geschapen werd 
was Adam. God maakte hem uit aarde en blies 
hem levensadem in door de neus. Adam was al-
leen en dus maakte God een vrouwelijk mens, 
uit de rib van Adam. Hij noemde haar Eva. 
God was heel blij met Adam en Eva. Ze mochten 
in de 'Hof van Eden' wonen. Er stonden mooie 
bomen met heerlijke vruchten. Ze mochten alles 
doen van God, zolang ze niet zouden eten van 
de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Als ze 
dit wel zouden doen, zou God ze uit het
paradijs zetten. Adam en Eva waren altijd naakt en kenden geen schaamte. Ze hadden een 
zorgeloos leven totdat Eva op een dag een slang tegenkwam. 

Speel een spel:
Slang en Eva (ook gekend als ‘Kat en muis’). 
Er wordt een cirkel gemaakt, iedereen staat met zijn benen open. Een iemand is de slang 
en één iemand is Eva. De slang moet Eva proberen tikken. Als dit lukt, wisselen de rollen en 
wordt Eva de slang en moet zij nu de anderen proberen tikken. Wanneer Eva kan ontsnap-
pen door door de benen van iemand te kruipen, wordt die persoon de slang en moet hij/zij 
dan de andere in de cirkel proberen te tikken. 

Adam die Eva red van de slang (ook gekend als ‘ontrouwe echtgenoot’) 
Adam zit in het midden. Eva wil Adam kussen, maar de slang wil dit tegen houden. We zitten 
in een cirkel. Adam die in het midden zit, zegt twee namen. De eerste naam is de slang en 
de tweede naam Eva. Eva probeert dan Adam te kussen voor de slang haar te pakken krijgt 
en een kus geeft. Degene die verliest moet in het midden gaan zitten, dus dat is de slang als 
hij/zij Eva niet heeft kunnen kussen of Eva als de slang hem/haar wel gekust heeft. 

Vertel het verhaal verder:
De slang vertelde Eva dat ze de vruchten van de Verboden Boom eens moest proberen. Ze 
zou dan net zoveel macht krijgen als God zelf.
Eva at van de vruchten en ze vertelde het verhaal van de slang aan Adam. Ze haalde hem 
over ook een vrucht te eten. Adam nam ook een hap van de vrucht.
Even voelden ze zich gelukkig, maar de macht van God bleef uit. Ze schaamden zich voor 
hun naakte lichamen en verstopten zich in de bosjes. God was woedend en stuurde Adam 
en Eva uit het paradijs. 
Adam moest voortaan werken en Eva moest baren. Adam en Eva kregen veel kinderen. 

Slot
Geef iedereen nu een ‘verboden vrucht’ (koekje). Allen worden op de proef gesteld. Gaan 
ze het opeten of niet?

Bron verhaal: https://sites.google.com/site/deoerknalad/de-verschillende-theorieen/het-verhaal-van-adam--eva 
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Een bordje leuke herinneringen
Om het helemaal basic te maken, gaan we op het einde van het jaar of op de laatste avond 
van het kamp aan het kampvuur zitten. Iedereen krijgt een kartonnen bord waarop men zijn 
naam schrijft. Dan worden de borden doorgegeven. Iedereen van de afdeling schrijft op 
het bord van een ander wat hij/zij tof vond of meegemaakt heeft met die persoon. Onder 
de leuke herinnering schrijft men zijn/haar naam. Het kan nadien ook besproken worden, 
iedereen kan hierbij dingen die op hun bord staan en delen met de groep.

Ondertussen beluisteren we het lied ‘Memories’ van Shawn Mendes.

https://www.youtube.com/watch?v=i3N0uNoTLZk
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Blackbox, de basic vragen (+16)

Inleiding 
Steek een hele reeks vragen in een doos. Laat iedereen om beurt 
een vraag uit de doos halen. Wie de vraag trok, antwoordt op 
de vraag. Ook de andere deelnemers kunnen op de vraag ant-
woorden.

Vragen over de toekomst: 
1.  Wie gaat er het eerst trouwen?

2.  Wie zal er later priester of zuster worden?

3.  Wie zou het eerste een kindje helpen dat op de grond valt? (behulpzaam)

4.  …

Vragen over het verleden: 
1.  Wie geloofde het langst in sinterklaas? 

2.  Wie heeft het minst met een nachtlampje geslapen? (angst) 

3.  Wie deed het snelst zijn knuffeldier weg? (afscheid)

4.  Wie kent nog de meeste vriendjes van in de kleuterklas? (ware vriendschap) 

5.  Wie was er vroeger een echte klikspaan? (vertrouwen/gerechtigheid)

6.  …

Rond het gesprek af met deze woorden:
Iedereen heeft zo zijn karakter en zo maken we een groep volledig. Iedereen heeft zijn 
goede en slechte kenmerken.  De ene heeft angst en de ander is dapper. Belangrijk is dat 
er voor iedereen plaats is in onze afdeling en dat we op elkaar kunnen rekenen en steunen. 
Als KLJ’ers zijn we een team en daarom deze quote:
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Ik ben op een onbewoond eiland en ik neem mee ...

Vertel dit verhaal:
Jouw afdeling gaat op teambuildingsweek in Japan. He-
laas crasht jullie kleine vliegtuig. Je komt terecht in het 
bergachtige regenwoud van Nepal, ergens tussen de 100 
en 500 km verwijderd van de bewoonde wereld. Radiocon-
tact ging verloren 1 uur vóór de crash. De reddingsdiensten 
weten niet precies waar ze je moeten zoeken. Je zit hoog 
in de bergen. Het is koud (sneeuw, temperaturen rond het 
vriespunt) en je draagt alleen vrijetijdskleding. Gelukkig ben 
je niet zwaar gewond geraakt, op enkele snij- en schaaf-
wonden, wat blauwe plekken en een gebroken arm na. Het 
vliegtuigje staat in brand en je hebt slechts kort de tijd om 
wat spullen uit het vliegtuig te halen. Behalve de kleding die 
je nu draagt, heb je niets anders bij je, dus ook geen jas. Je smartphone doet het ook 
niet meer. Op het moment dat je beslist om het vliegtuig in te stappen om voorwerpen te 
zoeken, zie je dat een leid(st)er ook nog leeft, maar onder een stuk wrak ligt. Ga je deze 
persoon ook nog helpen? Maar weet dat die een grote last voor jou zal zijn.
Je doel is om te overleven totdat je gered wordt. Kies van onderstaande lijst maximaal 10 
voorwerpen die je uit het vliegtuig wil halen, waarna alles en iedereen die zich nog in het 
vliegtuig bevindt zal verbranden. Je mag geen delen meenemen, elk puntje moet in zijn 
geheel meegenomen worden.

Doe-moment:
Iedereen kiest 10 voorwerpen en vertelt waarom.

-  6 doosjes met lucifers
-  Rol plastic zeil: 3m x 2m
-  1 krat Grolsch bier
-  1 fles brandy
-  1 krat met bronwater (12 liter totaal)
-  Kleine gereedschapskist met hamer, schroevendraaier-set, zaag en spijkers
-  Kist met noodsignaal lichtkogels
-  Kleine EHBO-koffer met pleisters, bandage, ontsmettingsmiddel, schaartje en pijnstillers.
-  Tri-band mobiele telefoon met infrarood zender en een halfopgeladen batterij
-  Transistor radio
-  Tank met vers water (50 liter)
-  Doos met 36 x 50 gram chocoladerepen
-  Een schop
-  Een kleine handbijl
-  Handwapen met een magazijn met 20 kogels
-  20 meter nylon touw
-  Doos met 24 x 20 gram zakjes pinda’s
-  Tas met 10 kranten en 25 tijdschriften
-  Doos met zakdoekjes
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-  Zak met 20 appelen
-  Elektronische rekenmachine
-  Laptop met modem en onbekende software, en accu (onbekend hoe vol)
-  Opblaasbaar 4-persoons reddingboot
-  Tas met 5 volleyballen
-  Kompas
-  Een voorwerp dat zorgt dat je de leid(st)er direct bevrijd hebt 
-  Grote spuitbus met insectenkiller
-  Notitieboek en pen
-  Doos met 5 roze, warme truien van het merk Barbie
-  Geschenkenpakket met fles champagne, doos met luxe biscuits, doos met gehakt  
   taartjes, een blikje kaviaar zonder ringopening, en een kerstmispudding
-  Reisspelletjesdoos met schaak, backgammon en een kaartspel
-  Een huisdier 
-  Naaidoos
-  Fluitje
-  Zaklamp
-  Doos met 50 nachtkaarsen (brandduur 6 uur)
-  Zak met 6 grote dekens

Bekijk deze filmfragmenten: 

Voor de kleinsten: 

Robinson Crusoe 3D | Trailer  
https://www.youtube.com/watch?v=eCeQkxLhhL0 
Deze jongen komt van een boot op een onbewoond eiland en maakt hier nieuwe vrienden. 
Dat is heel erg belangrijk, want zo is hij niet alleen. Iedereen heeft een vriendje of gezel-
schap nodig. 

Voor de ‘oudere’ leden: 

Cast Away (6/8) Movie CLIP - I'm Sorry, Wilson! (2000) HD 
https://www.youtube.com/watch?v=LHtgKIFoQfE 
De film gaat over een man die na een vliegtuigcrash alleen terecht komt op een eiland. Hij 
maakt daar een nieuwe vriend die hij nadien dreigt te verliezen. 

Eindig met deze boodschap: 
We zijn als mens een sociaal wezen. We hebben uiteindelijk altijd nood aan een vriend(in) 
of iemand om tegen te praten. 
Wie nam het voorwerp waarmee je de leid(st)er kan bevrijden en waardoor je niet eenzaam 
en alleen over blijft?

Hoe ver we ook terug gaan naar de basic in ons leven, we hebben toch altijd iemand 
nodig die er voor ons is en waar we tegen kunnen praten. 
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Dit nummer is momenteel niet bereikbaar

Duiding
Terug naar de basis, terug naar daar waar het begon. Dat bete-
kent ook: terug naar ‘gewoon’ je buitengewone zelf zijn. En daar 
heb je helemaal geen hulpmiddelen voor nodig, ook geen smart-
phone. We leven tegenwoordig in een wereld waarin sociale 
media voor velen een groot deel van hun dag innemen. Voor 
sommigen is gezien én geliket worden op sociale media van iets 
te groot belang geworden. Kunnen we nog wel zonder? Tijd om 
hier even bij stil te staan. Want ook zonder die smartphone in de 
hand, is KLJ plezant.

*We raden deze bezinning voornamelijk aan voor de oudere leeftijdsgroepen, waarin  
vermoedelijk bijna alle leden een GSM hebben.

Methodiek
Bij de start van een activiteit vraagt de leiding onverwacht om alle gsm’s in te leveren. Ook 
als dit al de gewoonte is binnen jouw KLJ, kan je deze bezinning doen, met het verschil dat 
de leden niet zullen vermoeden dat er iets te gebeuren staat. De activiteit gaat vervolgens 
gewoon door zoals gepland, weliswaar zonder dat de leden aan hun gsm’s kunnen, ook niet 
in de pauze. De bezinning vindt dan plaats na afloop van de activiteit. 

Je kan er ook voor kiezen deze bezinning te laten doorgaan bij een activiteit waarbij juist wel 
een gsm of gps nodig zou zijn of waarbij deze anders zou (kunnen) worden gebruikt om vals 
te spelen. Denk maar aan een dropping, dorpsspel of stadsspel.

Sta de activiteit stil bij het feit dat de leden tijdens de activiteit niet even op hun gsm 
konden kijken. Ga van start door even aan te halen dat de gsm’s werden opgehaald  
vooraleer de activiteit begon.

Indien gewenst, kan je om dit in te leiden samen naar een lied luisteren. Bijvoorbeeld het lied 
‘Homesick’ van The Vines (zie bijlage pagina 47).

Vervolgens kan je enkele vragen aan de groep richten: 

- Hebben jullie je gsm gemist?
- Hoe verliep de communicatie, zo zonder gsm? En was dat frustrerend?
- Wat vonden jullie anders dan wanneer jullie je gsm’s wel hadden mogen gebruiken?
- Ondervonden jullie problemen doordat jullie geen gsm’s konden gebruiken?
- Konden jullie op een andere manier tot een oplossing komen?
- Zouden jullie gemakkelijk vaker zonder gsm kunnen?

Als er niet direct antwoorden komen, geef hen dan even bedenktijd of spreek zelf leden/
leiding aan en vraag wat zij denken. Je kan er ook voor kiezen om iedereen eerst een  
antwoord te laten opschrijven en nadien te vragen of iemand met de groep wil delen wat hij/
zij heeft opgeschreven.
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Sluit af met deze tekst

Je hoeft de deur niet meer uit om de wereld te bekijken 
of om op bezoek te gaan bij de buren.
Op sociale media kan je ongegeneerd binnengluren.

Je kan ongevraagd je mening geven over alles wat je op je tijdlijn ziet.
Maar of je er eigenlijk echt iets van af weet, dat boeit de mensen niet.

Iedere dag kan je wel een winactie delen.
Maar verwacht er niets van, want we zijn met zo velen.

Je hoeft zelfs niet op te kijken van je telefoon.
Je hele leven in een schermpje, dat is toch heel gewoon?

Toch vergeten we soms dingen zoals een echte knuffel of zoen.
Er zijn nu eenmaal ook de uitzonderingen die het digitaal niet zo goed doen.

Terwijl mensen online klagen omdat het zo hard hagelt.
Word de volgende online aan de schandpaal genageld.

Mijn telefoon trilt de hele dag door.
Maar aan mijn zus die het moeilijk heeft, geef ik geen gehoor.

Ja, die media zijn echt sociaal.
Net als wij toch, allemaal?

Naar: “Het Grote Social Media Gedicht” van Christianne Offermans

Materiaal

- Mand, doos, kookpot,... om alle gsm’s in te verzamelen
- Eventueel pennen/potloden en papieren om antwoorden op te schrijven.
- Eventueel muziekinstallatie om liedje af te spelen.

Lied

‘Homesick’ – The Vines (zie bijlage pagina 47)  
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You've got mail

Duiding

Als we iets niet in het echt gezegd krijgen, verloopt onze commu-
nicatie vandaag de dag voornamelijk via Messenger, WhatsApp, 
Instagram(Direct) of Snapchat. Sommigen onder ons zijn misschien 
meer fan van old school telefoneren, FaceTime of Skype. 

Maar hoe lang is het geleden dat je zelf nog een – volledig met de 
hand geschreven – brief schreef? Want wat schreeuwt er meer ‘Back 
to basics’ dan lekker ouderwets een brief te schrijven en daarbij alle 
moderne communicatiemiddelen links te laten liggen?

Methodiek

Deze bezinning vindt plaats gespreid over 2 activiteiten. 

Activiteit 1
Maak net voor, na of tijdens activiteit 1 tijd om de bezinning te duiden en de leden onder-
staande opdracht te geven. 

Ga van start met het voorlezen van een kort tekstje:

Inleiding

Een brief in de bus
onaangeraakt
die worden tegenwoordig toch
niet meer gemaakt?
uit “Het Grote Social Media Gedicht” van Christianne Offermans

Verduidelijk hierna de opdracht:

In het kader van het KLJ-jaarthema, ‘Back to basics’ of ‘Terug naar de basis’, gaan 
we elkaar brieven schrijven, zoals dat vroeger werd gedaan. Het is de bedoeling dat 
iedereen iemand anders kiest om een brief naar te versturen. In die brief schrijf je 
alleen maar positieve dingen. Zet er complimenten in die je nog nooit eerder luidop 
zei, of benoem welke talenten de ontvanger van de brief heeft. Je kan erin aanhalen 
waarom je naar hem of haar opkijkt of waarom je blij bent dat hij of zij jouw KLJ-
vriend(in) is. 

Laat de leden wanneer de brieven geschreven zijn, plaatsnemen in 1 grote kring. 
Luister samen naar het lied ‘Brief Aan Jou’ van The Opposites ft. Trijntje Oosterhuis. 
Vraag aan de groep waarover dit lied gaat en bespreek dit. Ga hier eventueel dieper 
op in, vraag of iemand zich herkent in deze situatie en of hij/zij hierover iets wil delen 
met de groep. Niet elke brief wordt jammer genoeg in positieve omstandigheden 
geschreven. 
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De brieven worden in de juiste enveloppen gestoken en op de post gedaan.

De leiding kan eventueel een brief schrijven voor de leden die niet aanwezig zijn. Het 
volstaat ook om bij de volgende activiteit (activiteit 2) gewoon uit te leggen wat er 
vorige keer gebeurde. Zorg er wel voor dat iedereen die aanwezig was op activiteit 
1 en zelf een brief schreef, uiteindelijk ook een brief thuis bezorgd krijgt. Bekijk dit 
afhankelijk van hoe je verdeelt wie naar wie schrijft.

Activiteit 2
Op activiteit 2 haal je nog even kort aan dat jullie vorige keer brieven hebben verstuurd. 
Vraag eens na of iedereen z’n brief goed ontvangen heeft. 

Inleiding

We vinden het meestal vanzelfsprekend dat alles goed gaat, dan loopt alles in onze 
ogen gewoon normaal. Maar als het slecht gaat, willen we dit wel oplossen, want we 
vinden het juist niet normaal als alles slecht loopt. 
Aan iets ‘goed’ besteden we veel minder aandacht dan aan iets ‘slecht’. Dat willen 
we veranderen door er nu bij stil te staan. Terug naar de basis dus, we grepen terug 
naar het schrijven van brieven, zoals vroeger, in plaats van naar modernere com-
municatiemiddelen.
En aan de basis van onze brieven lagen positiviteit, complimenten geven en talenten 
in de verf zetten. 

Gesprek

Open het gesprek en vraag aan de leden of ze blij waren met hun ontvangen brief. 
Vonden ze het spannend om deze enkele dagen later thuis te ontvangen? 
Hebben ze lang moeten wachten?
En hoe hebben zij dit beleefd, was het een fijne ervaring? 
Was het leuker om een positieve brief te schrijven of om zelf een brief te ontvangen?
Zullen ze in de toekomst vaker nog eens een brief schrijven?
Wat verkiezen de leden nu zelf: persoonlijk een mooie brief schrijven of snel via gsm 
of computer een bericht sturen?
Hoe voelen ze zich erbij om in de bloemetjes te worden gezet, om complimenten te 
krijgen?

Het complimentenspel

Speel om af te sluiten ‘het complimentenspel’. De leden mogen 1 voor 1 naar voor 
komen en een kaartje trekken waar een compliment op staat (zie bijlage pagina 48). 
Het getrokken compliment mogen ze dan aan iemand geven of voorlezen bij wie ze 
het vinden passen. Ze mogen ook toelichten waarom ze het juist aan die persoon 
willen geven.
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Materiaal

Activiteit 1:
-    Pen en papier 
-    Voldoende omslagen en postzegels 

Het is handig als de leiding deze op voorhand al volledig (inclusief correcte adressen) 
in orde heeft gebracht.

-    Adressen van de leden
-    Muziekinstallatie

Activiteit 2:

-    Kaartjes met complimenten (zie bijlage pagina 48)

Lied

‘Brief Aan Jou’ van The Opposites ft. Trijntje Oosterhuis 
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Family is the most important thing in life

Duiding
Back to basics, terug naar vroeger. Wat heeft vroeger en nu als gezamenlijke component? 
Misschien familie? Familie is één van de belangrijkste dingen in je leven. Bij vreugde of ver-
driet, op grote of doodgewone momenten in je leven, je familie is er altijd. Familie is er voor 
jou, family by blood, family by heart.

Doelgroep: 6 tot 99 jaar
Duur: 30 tot 60 minuten

Materiaal
-  Canvas per kind of een muur
-  Verf 
-  Penselen

Bezinning

Lied : Clouseau - Familie (soap)
Je houdt van het leven, van de mensen om je heen  
geluk om naar te streven, dat wil toch iedereen!

Alles kan ik zo aan hen vertellen... 
zij, zo dierbaar voor mij!

Wat belangrijk is, familie om je heen 
Wat je altijd mist, familie om je heen 
Wat een goed gevoel, familie om je heen 
Wat je altijd voelt, familie om je heen

Alles kan ik zo aan hen vertellen... 
zij, zo dierbaar voor mij!

Wat belangrijk is, familie om je heen 
Wat je altijd mist, familie om je heen 
Wat een goed gevoel, familie om je heen 
Wat je altijd voelt, familie om je heen 

Alles kan ik zo aan hen vertellen... 
zij, zo dierbaar voor mij!

Wat belangrijk is, familie om je heen 
Wat je altijd mist, familie om je heen 
Wat een goed gevoel, familie om je heen 
Wat je altijd voelt, familie om je heen

Familie

Bron tekst: https://muzikum.eu/nl/123-38-26901/clouseau/familie-soap-songtekst.html
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Rw8o2p4PBoc 
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Doe moment:
We denken na over de personen uit onze familie waar we dankbaar voor zijn. Dit doen  
we aan de hand van muurschilderen.
Wanneer de kinderen hun familie geschilderd hebben op een muur of canvas, dan be-
spreken we hun schilderij in de groep.

De familie van Jezus komt …
Intussen waren de moeder en de broers van Jezus aangekomen bij het huis waar Jezus 
was. Ze bleven buiten staan en stuurden iemand naar binnen om hem te roepen. Binnen 
zaten alle mensen om Jezus heen. Ze gaven het bericht aan hem door: ‘Uw moeder en  
uw broers staan buiten. Ze zijn naar u op zoek.’
Maar Jezus antwoordde: ‘Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers?’ Hij keek de 
mensen aan die om hem heen zaten. En hij zei: ‘Hier zit mijn moeder. Hier zitten mijn  
broers. Want iedereen die doet wat God wil, die is mijn broer, mijn zus en mijn moeder’.

Marcus 3, 31-35

Over dit stukje evangelie kan een gesprek volgen. Deze vragen roepen heel wat op: 
Wat is dat, de wil van God doen? Is dat niet de mensen graag zien en vrienden zijn van 
elkaar? Zijn onze KLJ-vrienden dan ook niet onze familie? En hoe kunnen we onze KLJ-
familiebanden nog versterken in onze afdeling?

Tekst om de bezinning mee af te sluiten:
Allemaal familie van elkaar
zoveel verschillende mensen
pas geboren, straks weer dood
daartussen op zoek naar het leven
naar het kind
de moeder de vader
de zussen de broers
een ander geheel
steeds wijder de ruimte
en groter de wereld
steeds kleiner het weten van elkaar
Els brengt het gedicht op het feest
Maar af en toe vloeiende lijnen opnieuw
zie je de rimpels  en de herinneringen komen
de verhalen van het kind die
als waterlelies bovendrijven
dan is het goed te verblijven
samen met de anderen
van vergeten dingen nieuwe horizonten tekenen
straks de voeten nat
een beetje dieper
tot het middel
en eindelijk samen feest.
Bron: http://home.scarlet.be/jan.verhelst/genealogie/kroniekverhelst2002/gedicht.htm



21  

Ken jezelf

Duiding
Waar is de tijd dat mensen hun gevoelens neerschreven in 
brieven in plaats van ze te delen op allerhande sociale media? 
Waarom ook niet eens terugkeren naar die tijd?
Kijk eens naar jezelf. Waar sta je op dit moment in je leven? 
Wat wil je je toekomstige zelf vertellen? Welke raad wil je hem 
of haar geven? Wat zijn je dromen? 

Leeftijdsgroep: +12 & Leiding
Duur: 60 minuten

Bezinning

Filmpje
In dit filmpje geeft een kind raad voor de toekomst aan zichzelf en aan anderen. Inspirerend.  
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=j393lNECNGw 

Doe-moment
Neem plaats aan een grote tafel of zet je met de leden in een grote kring. In het midden leg 
je papier en pennen of stiften. Laat iedereen nadenken over wat hij wil zeggen tegen zijn 
toekomstige zelf. 
Je kan ze op weg helpen door vragen te stellen over hun dromen, positie in het leven, 
vrienden op dit moment, ... 
Iedereen schrijft dan een brief naar zichzelf. Men steekt de brief in een omslag waarop 
iedereen zijn thuisadres schrijft. De brieven worden bijgehouden door de leiding. Na een X 
aantal jaren sturen zij de brieven op. Zo kunnen de leden zien wat er is uitgekomen van hun 
wensen en dromen en nog eens teruglezen hoe ze zoveel jaar geleden in het leven stonden. 

Tekst om de bezinning mee af te sluiten:
De toekomst 
is iets wat iedereen bereikt
in een tempo
van zestig minuten per uur,
wat hij ook doet
en wie hij ook is. 
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Can we autocorrect humanity?

Duiding
We leven in een maatschappij waar een leven zonder smartphones, smartwatches en  
social media ondenkbaar is geworden. We brengen dan ook heel wat tijd al twitterend,  
facebookend of sms’end door. Verliezen we niet het ‘echte’ contact?  Zou het soms niet wat 
minder digitaal mogen zijn? 

Doelgroep: +12

Duur: 20-30min

Bezinning
Filmpje
Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=dRl8EIhrQjQ 

Gesprek
We maken tijd voor elkaar om écht contact te hebben. Daarom stoppen we de smartphones, 
smartwatches en andere technologie even in een doos en bergen deze op. We maken 
groepjes en iedereen mag een gespreksstarter uit een doos trekken. Voor een volgende 
gespreksstarter kunnen de groepjes gerust wisselen. 

Gespreksstarters:

1.   Wat staat bovenaan op je bucketlist?
2.   Wat wil je absoluut bereiken?
3.   Wat is belangrijker voor jou: geld, carrière of familie?
4.   Als je aan de toekomst denkt, wat voor beeld zie je dan voor je?
5.   Wat wil je het komende jaar bereiken?
6. Wil je de wereld veranderen of een stukje van de maatschappij?
7. Welke impact hebben jouw ouders op je toekomstverwachtingen?
8. Waar ben je het meest trots op in je leven?
9. Zijn je doelen en prioriteiten veranderd naarmate je ouder bent geworden?
10. Ben je georganiseerd in je privéleven of aardig rommelig?
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11. Wat is je ‘guilty pleasure’ als je moet ontspannen?
12. Wie is de persoon in je leven die je het gelukkigst maakt?
13. Als je gestrest bent, wat doe je dan om te ontspannen?
14. Als je een nieuwe voornaam zou mogen kiezen, wat zou het dan worden?
15. Als je een periode in je leven opnieuw zou kunnen doen, wat kies je dan?
16. Waar breng je gedurende de dag de meeste tijd door?
17. Wie heeft een belangrijke rol gespeeld in hoe jij nu bent?
18. Wat is de mooiste plek die je ooit hebt bezocht?
19. Wat is het enige waar je de beste in bent?
20. Waar hang je het liefst in je huis rond?
21. Welke drie woorden beschrijven jou het beste?
22. Wanneer vloek je?
23. Wie bewonder je?
24. Hoe ziet je perfecte weekend eruit?
25. Doe je vrijwilligerswerk of iets anders om mensen in je vrije tijd te helpen?
26. Als je kon kiezen om onsterfelijk te zijn, zou je het dan willen?
27. Wat voor soort dier zou je zijn als je een dier zou kunnen zijn?

Tekst om de bezinning mee af te sluiten
Mensen zitten bij elkaar,
bij elkaar maar toch ook niet.
Ze staren naar dat kleine scherm.
Al de rest dat zien ze niet.

Verdriet, vreugde, pijn
zijn enkel nog woorden.
Niemand lijkt nog te zien
wat er van elkaar is geworden.

Ze zoeken vermaak
naar aandacht en begrip,
maar vergeten dat de echte wereld
soms wel beter is.

Een troost, een knuffel
of een echt gesprek
is soms het enige
dat echt helpt.

Bron: Gedicht ‘Virtuele wereld’ – Steph, 1001gedichtjes.com

KLJ-lied (samen zingen)

Zie bijlage pagina 51
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Back to basic prayer
Filmpjes, leuke doe-momenten, toffe liederen, … we zijn verwend met creatieve bezin-
ningsmomenten en mooi uitgewerkte vieringen. 
Maar wanneer je in nood zit en je wil God om hulp schreeuwen, grijp je toch altijd terug naar 
iets wat je uit het hoofd kent. 
Deze eeuwenoude gebeden blijven de basis van ons geloof. Ontelbaar veel mensen namen 
ze in de mond. Niet te tellen hoeveel mensen er zich aan hebben opgetrokken. Woorden 
die kracht gaven en geven om vol te houden, om door te zetten, om er te blijven voor gaan.  
Woorden die ook jou en je KLJ-afdeling kunnen steunen en dragen. 
Geef elkaar de hand, sla de armen om elkaars schouder en bid samen het ‘Onze Vader’  
of het ‘Wees gegroet’.

Onze vader
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.

Want van u is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen.

Weesgegroet
Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met u,
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons,
arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
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Jaarthemaviering

Vooraf
We stellen voor om voor het altaar een feesttafel op te stellen met verschillende elementen 
die noodzakelijk zijn om van een tafel een feestmaal te maken. De elementen kunnen wer-
kelijk voor het altaar staan, maar mocht dit niet haalbaar zijn, is een visualisatie (foto) hi-
ervan ook mogelijk. 

Bij het binnenkomen is er de mogelijkheid om aan iedereen een blad met alle symbolen uit te 
delen. Op dit blad staan alle elementen die vooraan in de kerk staan, met op de achterkant 
hun symbolische uitleg. 

Het is de bedoeling om dit blad met symbolen te gebruiken tijdens de offerande. De vraag 
die dan  gesteld zal worden: ‘Welk onderdeel ben jij van het feest?’. 

Ben jij de tafel, ben jij de stoel, ben jij de wijn of ben jij het brood, de kaars, de aansteker, het 
vuur, het bestek, het bord, de beker of het tafellaken?

1. Tafel: de ondersteuning: iemand die ondersteunt
2. Stoel: iemand die rust brengt: een ruggensteun
3. Wijn: samenbrengen, babbelen, sociale factor
4. Brood: mensen doen groeien; de gist in het brood
5. Vuur: de persoon die zorgt dat het blijft leven, dat de motivatie blijft
6. Kaars: romantiek, gezelligheid
7. Aansteker: de sfeermaker
8. Mes: een deler, een smeerder; die alles vlot laat verlopen
9. Vork: overdrager, de gever
10. Bord: op een bord presenteer je iets  een perfectionist zal zorgen dat dit bord  

mooi gepresenteerd wordt en dat er niets ontbreekt  hij is een attent (aandachtig) 
persoon.

11. Beker: de samenhouder, de persoon die ervoor zorgt dat het niet uit de hand loopt
12. Tafellaken: zorgt voor orde en netheid

KLJ is de reden waarom we samengekomen zijn.

Vooraan in de kerk zijn alle 12 elementen ook duidelijk zichtbaar.
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Intredelied
Suggestie voor muziek:  
David Guetta – This one's for you feat. Zara Larsson 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=M0VhIWfW99o 

We zijn hier samen.
Hoor hoe onze harten slaan.

We staan sterk tezamen.
We zitten hier voor eeuwig.

Deze is voor Jou!

Inleiding
Voorzitter/hoofdleiding:  
Hoi KLJ’ers en vrienden van KLJ,
Back to basics, terug naar de basis. Dit is het KLJ-jaarthema voor dit werkjaar en meteen 
ook het thema voor deze viering.
Terug naar de basis is teruggaan naar waar het begint. Net zoals vroeger genieten KLJ’ers 
ook vandaag van het samenkomen, samen vieren en samen groeien als groep. KLJ’ers ver-
trekken in hun dorp, trekken hun stoute schoenen aan en gaan op avontuur ver daarbuiten.
Terug naar de basis gaan, is ook kijken waar we naartoe willen. In de wereld waar wij van 
dromen, gaat het niet over wie de duurste kledij draagt of de mooiste spullen heeft. Het gaat 
niet over wie het  populairst is op sociale media. In de wereld waar wij van dromen, durven 
we onze handen en knieën vuil maken. We maken in KLJ onvergetelijke herinneringen en 
vrienden voor de rest van ons leven. 
Back to basics is back to KLJ, een onvergetelijke jeugd beleven, een basis voor ons hele 
leven.

Kruisteken
Voorganger/proost/priester:  
Laten we ook teruggaan naar de basis van ons geloof en hier samen zijn in naam van Hem 
die ons het eerst heeft liefgehad en die we noemen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Moge Gods liefde en vrede met jullie allen zijn.

Bidden om vergeving
Voorganger/proost/priester:  
Hoe kunnen wij nu samen als goede vrienden vieren, als we niet eerst aan God en aan 
elkaar om vergeving vragen?

KLJ’er 1:
Elke dag krijg ik zoveel verschillende kansen om gelukkig te zijn, 
maar toch mopper ik als ik mijn zin niet krijg of als iets niet gaat zoals gepland. 
Ik ben jaloers als iemand iets beter kan.
Al het mooie en goede in mijn leven ben ik soms zo vlug vergeten. 
Vergeef mij Heer.
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KLJ’er 2:
Tijdens het werkjaar verwachten we soms zoveel van een leider of medelid, 
maar vergeten zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen.
Vaak is onze ingesteldheid dat de ander het wel zal doen.  
Vergeef mij Heer. 

KLJ’er 3:
Wij zijn zo veeleisend voor de anderen, maar durven zo weinig eisen van onszelf.
Te gemakkelijk voelen wij de kleine kanten van anderen aan 
en verbeteren zo moeilijk de onze.
Vergeef mij Heer. 

Voorganger/proost/priester:
God, Jij alleen kan onze verlangens waar maken. Help ons het goede te doen, ieder op 
zijn eigen manier, om er te zijn, voor elkaar en voor Jou. Amen. 

Openingsgebed
Allen of voorganger/proost/priester:
God,
blijf ons met Jouw warmte omringen.
Door Jezus hebben wij Jou horen zeggen
dat mensen een hemel op aarde kunnen maken voor elkaar.
Jezus is die weg gegaan dag na dag.
Wij hopen en bidden 
een klein beetje te kunnen bijdragen 
tot geluk en vrede voor alle mensen, 
vandaag, morgen en elke dag opnieuw.
Amen.

Eerste lezing

Maak een keuze uit de inspirerende teksten op pagina 36 van deze bundel.

Een KLJ’er 4 leest voor.

Muziek
Suggestie:  
De eenvoud – Stef Bos
https://www.youtube.com/watch?v=Uce1CS3ruDg
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Evangelie (Matteüs 26, 26-30)

Voorganger/proost/priester:
Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en 
deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.’
Daarna nam hij een beker wijn. Hij dankte God en liet de beker rondgaan. Hij zei: ‘Drink 
allemaal uit deze beker, want dit is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. 
Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, want hun zonden worden vergeven. Dat 
heeft God beloofd.’
Jezus zei ook: ‘Luister naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen wijn meer drinken. Ik zal 
pas weer wijn drinken als ik samen met jullie in de nieuwe wereld van mijn Vader ben.’ Toen 
zongen Jezus en zijn leerlingen een lied om God te danken. Daarna gingen ze op weg naar 
de Olijfberg.

Homilie
Een gedachte om verder uit te werken:
Het jaarthema van KLJ is ‘Back to basics’. We hebben hierbij de basis, de kern van het 
evangelie gekozen, namelijk ‘Het Laatste Avondmaal’. Het is de belangrijkste maaltijd uit het 
evangelie die uitblinkt door zijn eenvoud. Er is brood en wijn en niets meer. Er is alleen de 
basis en geen massa soorten voedsel of drank.
Als wij feesten verwachten we heel veel. We feesten in volle overdaad. Misschien moeten 
we iets minder verwachten en onszelf geven, onszelf laten proeven. Jezelf geven aan de 
ander en niet wat je hebt. Is het samenzijn en de vriendschap niet veel belangrijker dan de 
overdaad aan spijs en drank?
Om een feesttafel te verzorgen heb je heel veel verschillende elementen nodig, stoelen, bor-
den, bestek, … Om een mooie KLJ te hebben, heb je ook veel verschillende mensen nodig, 
elk met zijn eigenschappen, talenten, …

Geloofsbelijdenis
Allen:
Ik geloof in God,
die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.

Ik geloof in Jezus,
kind van mensen,
Zoon van God,
een en al liefde
tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg
trekt met mij mee.
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Ik geloof in de Geest,
die zoekt naar mensen
die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde
groter dan hun hart.

Ik geloof in mensen,
die in Zijn Naam,
openlijk of in stilte,
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.

Ik geloof in het leven,
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw 
zijn eindeloos groot.
Amen.

Voorbeden
Voorganger/proost/priester:
Laten we nu onze wensen voor God brengen.

KLJ’er 5:
Zou het niet mooi zijn om mee te stappen in een KLJ
waar je mag uithuilen als je echt veel verdriet hebt, 
waar iedereen deelt in andermans vreugde
waar vrienden voelen als je het niet meer ziet zitten en je eruit halen?

Allen: 
Help ons bouwen aan zo’n KLJ, Heer.

KLJ’er 6:
Zou het niet tof zijn om mee te werken aan een KLJ
waar iedereen zich inzet naar zijn mogelijkheden
en niemand het van de gemakkelijkste kant bekijkt?
Dan moet er niemand opdraaien voor een ander 
en is het voor iedereen tof om samen te spelen en te werken. 

Allen: 
Help ons bouwen aan zo’n KLJ, Heer.
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KLJ’er 7:
Zou het niet fijn zijn als we in een KLJ zitten 
waar iedereen welkom is zoals men is, 
waar we anderen proberen gelukkig te maken en zelf ook gelukkig mogen zijn,
waar eigen profijt en gemakzucht niet de reden zijn om iets te doen of te laten?

Allen: 
Help ons bouwen aan zo’n KLJ, Heer.

Omhaling + offerande
Voorganger/proost/priester legt uit:
Bij het binnenkomen kregen jullie allemaal een blad met daarop een tafel, een stoel, een 
bord, … Deze elementen werden ook bij het altaar opgesteld. 
Al deze elementen staan voor een bepaalde eigenschap binnen KLJ. Ben jij net als een 
stoel: iemand die rust brengt of mensen een duwtje in de rug geeft als het even moeilijk 
gaat? Dan scheur jij dit symbool uit en wordt dit tijdens de omhaling opgehaald. 

De mensen krijgen nu de tijd om hun symbool te kiezen en uit te scheuren. De symbolen 
worden opgehaald door KLJ’ers. Deze KLJ’ers brengen de symbolen naar voor tijdens de 
offerande. 

De priester kan een zegen uitspreken over de aangebrachte elementen. Iedereen hier aan-
wezig, met zijn of haar verschillende talenten, zorgt ervoor dat wij allen deel uitmaken van 
een en dezelfde maaltijd. 

KLJ’ers kunnen hier wimpelen of vendelen, als hiervoor voldoende ruimte is.

Gebed over de gaven
Allen of voorganger/proost/priester:
God, 
eenvoudige gaven, brood en wijn,
hebben we op tafel gezet.
Laat het breken en delen van dit basisvoedsel 
voor ons een oproep zijn 
om ook ons leven te breken en te delen voor elkaar.
Zo bouwen we aan Jouw droom voor onze wereld, 
vandaag, morgen en elke dag opnieuw.
Amen.

Dankgebed
Door priester.
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Onze vader
KLJ’er 8: 
Onze Vader die in de hemelen zijt…

KLJ’er 9: 
Hallo, hier ben ik.

KLJ’er 8: 
Is me dat even schrikken, zeg.

KLJ’er 9: 
Ja, dat had je niet verwacht hè? Alhoewel, jij hebt me toch geroepen…

KLJ’er 8: 
Ja, dat wel.

KLJ’er 9: 
Weet je, heel wat mensen roepen tot Mij. Meestal in de stilte van de avond, want men is 
bang om dat toe te geven. Maar jammer genoeg zijn er zoveel stoorzenders dat er weinigen 
zijn die Mijn antwoord horen.

KLJ’er 8: 
Uw naam worde geheiligd…

KLJ’er 9: 
Prachtig hè, elkaars naam heiligen, iedere naam met eerbied uitspreken.
Een naam, daar steekt een gezicht achter. Denk maar aan je smartphone. Bij sommige na-
men die op je scherm verschijnen, gaat je hart toch wat sneller slaan.

KLJ’er 8: 
Ach, je weet het. Maar het volgende vind ik toch maar raar hoor. 
Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel…

KLJ’er 9: 
Ja, was het maar waar. Mijn rijk en Mijn wil is heel wat anders dan wat je elke dag ziet 
gebeuren. Een stukje hemel op aarde brengen, dat is Mijn wil. Maar alleen kan ik het niet. 
Daartoe heb ik mensen nodig. Mensen die oog hebben voor medemensen. Een KLJ waar 
iedereen welkom is.

KLJ’er 8: 
Geef ons heden ons dagelijks brood…

KLJ’er 9: 
Dankbaar zijn om het voedsel van elke dag. Mensen beseffen vaak niet hoe goed ze het 
hebben. Zoveel mensen en kinderen sterven dagelijks van de honger. Wat een vreselijke 
realiteit! 
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KLJ’er 8: 
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren…. 
Dat vind ik wel het moeilijkste van heel het Onze Vader.

KLJ’er 9: 
Niet gemakkelijk, zeg dat wel. Elkaar vergeven, een ruzie bijleggen, elkaar in de ogen kijken, 
… Durven het verleden achter je laten en de toekomst hoopvol tegemoet gaan. 

KLJ’er 8: 
En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade…

KLJ’er 9: 
Bedankt voor deze losse babbel.

(Uit: de Wegwijs-map Als het even rustig wordt - tips voor bezinningen) 

Vredeswens
Voorganger/proost/priester:
Geef vrede, God. 
Geef vrede in ons eigen hart, in onze KLJ-afdeling, in ons dorp, land en in onze grote 
wereld. 
Amen.

Communie
Suggestie:  
Rudimental - Lay It All On Me feat. Ed Sheeran
https://www.youtube.com/watch?v=WtejRvpwscY 

Als het pijn doet en je kan het niet meer aan, 
leg het allemaal bij mij neer.
Hou het niet voor jezelf.
Ik laat jou nooit in de steek.
Ik laat jou nooit alleen.
Laat mijn liefde binnen.
Stort je hart bij mij uit.
Ik ben jouw vriend.
Leg het allemaal bij mij neer.
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Bezinning
KLJ’er 10: 
Als we kijken naar de basis van het evangelie,
dan ligt de kern van deze boodschap 
in het geven en delen van brood en wijn.
Als wij onszelf nu ook eens zouden geven en delen voor elkaar, 
gaan we dan niet in alle eenvoud terug, back to Jezus?

OF

Back to basics.
Met je twee voeten in de aarde staan.
Op het ritme van een rustige ademhaling.
Frisse lucht happen in het bos.
De geur opsnuiven van een stal en vers stro.
Vogels en andere dieren horen.
Proeven van heerlijke vruchten.
Seizoenen voelen.    
De pracht van de natuur zien.

Back to basics.
Genieten van de opgaande zon en elke nieuwe dag.
Tevreden rusten als maan en sterren fonkelen aan de hemel.

Back to basics.
Stil staan bij het leven.
Ontdekken wat je maar nodig hebt.
Rijk zijn en toch niets hebben.
Beseffen waar het echt om draait.
Je realiseren dat het leven een geschenk is
en dat je zoveel kreeg.

Back to basics.
Dankbaar zijn voor de mensen om je heen.
Verder kijken dan het uiterlijk.
Vriendschap beleven.

Back to basics: 
back to love,
back to life,
back to life forever,
and (maybe) back to God.
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Slotgebed 

Allen of voorganger/proost/priester:
God, 
Terug naar de basis, 
is terug naar Jou en terug naar elkaar.
Help ons om Jouw liefde tastbaar te maken, 
in KLJ en overal waar we komen.
Geef ons de kracht 
om Jouw Blijde Boodschap 
handen en voeten te geven,
vandaag, morgen en elke dag opnieuw.
Amen.

Zending en zegen 

Voorganger/proost/priester:
Deze gesmaakte viering sluiten we af met volgende woorden: de beste oplossingen, de 
grootste schoonheid en het rijkste leven vind je terug in de eenvoud van je hart! 
Moge de goede God ons allen zegenen en bewaren in Zijn liefde en vriendschap: 
Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen. 

KLJ-lied (zie bijlage pagina 51)

Samen zingen!
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Back to  Jezus
Hier vind je een aantal uitspraken van Jezus met daarbij een mogelijk antwoord in de 
vorm van een gebed. Het zijn twee aanzetten om er in jouw KLJ-afdeling verder over 
na te denken. Misschien werken jullie dan wil creatieve ideeën uit om Jezus’ woorden 
in praktijk te brengen.

Verkoop alles wat je hebt en deel het uit aan de armen. Want dan maak je duidelijk dat 
God voor jou het allerbelangrijkste is. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn!

Jezus
(naar Lucas 12, 33-34)

Wie of wat is voor mij het allerbelangrijkste?
Ik weet het niet, Jezus!
Soms ben jij dat, of God.
Maar soms doe ik net alsof ik Jullie niet ken, 
waardoor ik ook voorbij ga aan armen en eenzamen.
Help mij dan toch opnieuw te kiezen 
voor wat echt belangrijk is.

Er was eens een rijk man, die elke dag uitbundig feestvierde. Aan zijn poort lag en 
zekere Lazarus, die echter niets kreeg van wat er van de tafel van de rijke op de grond 
viel.

Jezus
(naar Lucas 16, 19-21)

In vergelijking met heel veel mensen, kom ik echt niets te kort, Jezus.
Laat mij daarom delen van mijn rijkdom!
Geef mij een hart dat solidair durft te zijn met armen en kleinen, waar ook ter wereld.
En laat mij zo een teken zijn van jouw vriendschap.

Het gebeurde tijdens een maaltijd. Ik goot water in een kom en begon de voeten van 
mijn leerlingen te wassen. En Ik hoopte dat zij mijn voorbeeld zouden navolgen.

Jezus
(naar Johannes 13, 2.5.15)

In plaats van over de eucharistie spreekt Johannes in zijn evangelie over de voetwassing, 
Heer. En pas nu begrijp ik dat die twee verhalen hetzelfde willen zeggen en mij uitnodigen 
om dienstbaar te zijn en mensen te helpen. Geef mij de durf om jouw voorbeeld na te volgen!

Bron bovenstaande teksten: ‘Kan ik Je even spreken?’ – Erwin Roosen
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Inspirerende teksten

De tevreden visser
Midden op het meer lag een visser in zijn dobberende bootje te genieten van de eerste zon-
nestralen van de dag. Zijn vislijn lag naast hem. Zijn hoed had hij half over zijn gezicht ge-
schoven. Op dat ogenblik kwam er een welgestelde bedrijfsleider aan. Die was met vakantie 
in het arme land van de visser. De bedrijfsleider keek naar de luie visser en vroeg: ‘Waarom 
ben je niet aan het vissen?’
De visser keek op en antwoordde: ‘Omdat ik voor vandaag genoeg vis gevangen heb. Mijn 
vrouw en ik kunnen er elke dag maar twee op.’
‘Waarom vis je dan niet verder totdat je meer vis hebt?’
‘Wat zou ik met meer vis moeten doen?’
‘Je zou die vis toch kunnen gaan verkopen op de markt? Daar krijg je er geld voor.’
‘En wat zou ik dan met dat geld moeten doen?’
‘Met dat geld koop je een tweede vislijn. Die bevestig je op je boot en dan kun je elke dag 
nog meer vis vangen.’
‘En die vis die ik meer vang …’
‘… die verkoop je opnieuw op de markt. Na een maand kun je dan een visnet kopen en dan 
nog meer vis vangen!’
‘En wat doe ik dan met al die vis?’
‘Die verkoop je eveneens op de markt. Na twee maanden kun je dan een tweede vissersboot 
kopen en iemand in dienst nemen.’
‘En wat doe ik dan met al die vis?’
‘Daar koop je een motor mee en een groter net. Je neemt meer personeel in dienst en je zou 
zo een zeer rijke man kunnen worden.’
‘En wat zou ik dan moeten doen, als ik rijk was?’, vroeg de visser ten slotte.
‘Dan zou je kunnen zitten en genieten van het leven.’
Op het gezicht van de visser verscheen er een glimlach. ‘Dat is precies wat ik nu al doe!’

Doe-moment:
Iedereen zit in een kring. Doe gedurende enkele minuten een relaxatieoefening. Wat is er 
allemaal gedurende die minuten in de wereld gebeurd? Die drie minuten rust op het einde 
kan niemand je nog afnemen. Had je eigenlijk iets anders moeten doen in plaats van rusten?

Tip:
Lees ook eens dit Bijbelverhaal: Marcus 4, 1-11.

Uit ‘Vlieg Icarus. Vlieg!’ van Hans Jacobs
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Halt, sta een stil
Als je weg lang is, 
hou dan op tijd eens halt.

Kijk achterom 
hoever je al bent, 
én kijk vooruit 
om bij te sturen, 
om richting te bepalen, 
om je te her-oriënteren 
op de etappe van morgen.

Sta op tijd eens stil 
om te weten waar je staat, 
om zicht te krijgen op je leven, 
op je unieke plaats tussen mensen, 
op je eigen onvervangbare taak 
in de kleine 
en de grote wereld.

Sta op tijd eens stil, 
al was het alleen maar 
om tot rust te komen, 
om nieuwe krachten te verzamelen, 
om met volle teugen te genieten 
van het goede, 
om verbondenheid te vieren.

Als je de haltes voorbijloopt, 
zie je op de duur 
de weg niet meer. 
Je loopt leeg 
of je holt door 
als een doldraaiende machine.

Uit: ‘Naam die zin is van ons leven’ van Carlos Desoete
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Ik eis tijd op
Ik eis tijd op.
Ik wil mezelf 
niet voorbij hollen.
Ik wil niet leven 
in een feuilleton 
van elke week 
snel een andere aflevering.
Ik wil tijd krijgen 
om te groeien en te kiezen.
Ik wil stokken steken 
in doldraaiende wielen.

Ik eis tijd op 
voor al de lotgenoten 
die er te weinig krijgen 
om echt te leven: 
tijd om te lachen, 
tijd om te wenen, 
tijd om te minnen, 
tijd om te troosten, 
tijd om te zaaien en te oogsten, 
tijd om in vrede te leven, 
tijd om de angst te vergeten, 
tijd voor kinderen 
om te groeien en te spelen, 
tijd om te zingen en te strijden, 
tijd om te vergeven en te vieren.

Ik eis tijd op 
voor allen, 
om mens te kunnen zijn.

(naar het bijbelboek Prediker 3, 1-5)

Uit: ‘Baggerboek’ van Chiro
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Het geldstuk
Een Indiaan bezocht zijn blanke vriend in de stad.
Toen ze over een druk plein liepen, 
nam de Indiaan zijn vriend plotseling bij de arm:
‘Stil, hoor je dat ook?’
‘Wat moet ik horen?
Ik hoor alleen het verkeer 
en de stemmen en voetstappen van mensen’, 
zei de blanke vriend.
‘Ik hoorde hier ergens een krekel’, zei de Indiaan.
‘Dat kan niet. Die zijn hier niet’, zei de blanke man.
Toen liep de Indiaan naar een huis 
dat met klimop was begroeid.
Voorzichtig trok hij een tak weg.
Daar zat een krekel te tsjirpen.

‘Jullie Indianen hebben nu eenmaal 
een beter gehoor dan wij’, 
verontschuldigde de stedeling zich.
Lachend schudde de Indiaan zijn hoofd en zei:
‘Ik zal je bewijzen dat dit niet zo is.’
Hij nam een geldstuk uit zijn zak 
en gooide dat op de straat.
De voorbijgangers keken op 
ondanks het verkeerslawaai.
De Indiaan zei:
‘Het geluid van dit geld 
klonk niet luider dan dat van de krekel.
Toch hebben veel mensen het gehoord.
Mensen horen alleen wat ze willen horen.’

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.
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De tuinman
Er waren eens twee ontdekkingsreizigers.
Ze kwamen elkaar tegen 
op een open plek in het oerwoud.
Daar groeiden prachtige bloemen en bomen.

De ene zei:
‘Ongelooflijk!
Om zo’n tuin aan te leggen 
moet je wel een heel knappe tuinman zijn.’

De andere zei:
‘Een tuinman? Dat kan niet!
Dit is gewoon een mooie open plek in een oerwoud.’

Maar de eerste zei:
‘Dit mooie woud is het werk van een tuinman.’

‘Weet je dat wel zeker?’, zei de tweede.
‘Laten we hier kamperen en goed kijken in de omgeving.
Wedden dat we geen tuinman te zien krijgen?’

‘Je begrijpt me niet, zei de eerste, 
Jij denkt aan een tuinman die je kan horen en zien.
Maar ik heb het over een andere Tuinman.
Eén die we niet kunnen zien.
Maar zijn tuin is er.
En die zegt me dat Hij bestaat.’

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.
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De zeven wereldwonderen
Een meester vroeg aan zijn leerlingen:
‘Wat zijn op dit moment de zeven wereldwonderen?’
Na wat discussie, zeiden ze:
‘De piramiden in Egypte.
De Taj Mahal in India.
De beelden van het Paaseiland.
Het Panamakanaal in Midden-Amerika.
De Eifeltoren in Parijs.
De Sint-Pietersbasiliek in Rome.
De Chinese muur.’

Terwijl de meester nog bezig was 
de stemmen te noteren, 
zag hij dat één leerling nog niet klaar was.
Hij ging naar haar toe en vroeg:
‘Is het zo moeilijk om zo’n lijst te maken?’
‘Ja, nogal, zei ze
‘het zijn er zoveel, 
dat ik moeilijk een keuze kan maken.’
Toen zei de meester:
‘Zeg maar wat je al hebt, 
misschien kunnen we je helpen.’
‘Het meisje twijfelde even 
maar las dan voor:
Ik denk dat de zeven wereldwonderen zijn: 
te kunnen zien 
te kunnen horen 
te kunnen aanraken 
te kunnen tasten 
te kunnen voelen 
te kunnen lachen 
en te kunnen liefhebben.’

Het werd heel stil in het lokaal.

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.
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Pluk de bloemen en de sterren
Ik hou van de mensen, die leven rond mij!
Ik hou van de vreugde en zo komt de vreugde tot mij!
Ik hou van de vriendschap en zo pluk ik de sterren 
en is mijn dag vol zaligheid!
Ik hoef niets te bezitten om van alles te genieten.
Er is zoveel als ik naar kleine dingen kijk 
en naar kleine, eenvoudige mensen.
Er zijn zoveel verrassingen en zoveel wonderen 
die ik ontdek met de ogen open en met de ogen toe.
Er ligt in alle dingen een souvenir van het verloren paradijs.
Ik weet dat het niet gemakkelijk is in de hemel te komen, 
maar ik weet heel zeker dat het onmogelijk is 
als de hemel niet in mij komt.

De hemel moet op aarde beginnen overal 
waar mensen vrienden zijn en goedheid doorgeven.
Maar er zijn wolken aan iedere hemel.
Ik ben niet altijd in stemming 
en vriendschappen slijten en worden als gedroogde pruimen.
Ook dat is geen probleem waarover in treuren zou.
Vriendschappen als gedroogde pruimen.
Ik giet er wat water op en ze worden weer dik!

Leven is een boeiend avontuur met God en de mensen 
in een wereld van licht en duisternis.
Ik wil niet de held zijn en niet de martelaar, maar de kabouter 
die de vergeten bloemen plukt en lacht 
om de groten der aarde die zetelen op macht en rijkdom.

Uit: ‘Menslief, ik wens je vrede en alle goeds’ van Phil Bosmans.
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Sober
‘Sober’, zei hij, 
‘hoe kunnen we dat 
eigentijds 
invullen?’

Maar zij verstonden:
‘ober, 
het wordt tijd 
dat je ze vult.’

Uit: ‘Tussen duinen en golven’, bisschop Eugeen Laridon.

Ga in gesprek met elkaar over deze vragen:

-  Wat is sober zijn voor jou?
-  Sober leven, hoe is dat volgens jou?
-  Hoe kan jij soberder leven? 
-  Waarin ben jij sober en waarin niet?
-  Wat kan je echt missen en wat niet?
-  Wie leeft er sober?
-  Wie moet er sober leven?
-  Zijn er in onze KLJ mensen die sober (moeten) leven?
-  Less is more. Klopt dit?
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Back to  K in KLJ

www.klj.be/de-k-klj
Ben jij op zoek naar nog meer K in KLJ, wel surf dan naar www.klj.be/de-k-klj want daar 
vind je alles over de K in KLJ. Onze winter- en kampzendingen, ons jaarthemamateriaal en 
andere publicaties, … kortom het hele K-aanbod is er voor jou ter beschikking.

Nog vragen? Stuur dan een mailtje naar pastoraal@klj.be.

www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be
Nieuwsgierig naar wat de andere jeugdbewegingen uitwerken rond de K? Op deze site staat 
alles voor jou netjes opgelijst onder ‘Aanbod’.

www.ksa.be/K
Ook onze bevriende jeugdbeweging KSA maakt heel wat eigentijds K-materiaal. Op hun 
webiste (www.ksa.be/K) vind je kant-en-klaar K-materiaal. Klik gewoon even op het woordje 
‘MEER’ onder K-materiaal en de K-wereld gaat voor je open.
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De Passie - save the date
De Passie te Sint-Niklaas is een organisatie van KLJ-proost Raf Vermeulen. Save the date 
en be there! De Passie start om 20 uur, het voorprogramma om 19.30 uur.

De K in jouw afdeling
Sturen jullie een kaartje bij een speciale gelegenheid?

Gaan jullie op bezoek bij een lid?
Organiseren jullie een kampviering?

Rapen jullie paaseieren?
Zingen jullie voor het eten?

Hebben jullie oog voor de zwaksten in de groep?
Staan jullie even stil voor het slapengaan?

Werken jullie mee aan acties voor het goede doel?
Proberen jullie leden waarden mee te geven?

Koesteren jullie de vriendschap?
Durven jullie met elkaar in discussie gaan?

Vieren jullie samen kerst?
Is er tijd voor een bezinnend moment?

Nemen jullie vijf minuten tijd om tot rust te komen?

Geweldig, maar zou het niet nog beter zijn 
als een leid(st)er of bestuurslid de schouders hieronder zet 

zodat deze waardevolle momenten verder groeien?

Er zit vast een K-verantwoordelijk in jouw afdeling!

Registreer hem/haar in:
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Werkgroep K
Zin om ook toffe bezinningen te bedenken of in elkaar te boksen? Kom dan naar één van 
onze Werkgroepen K, want in elke regio is er zo’n toffe bende.
Mail naar pastoraal@klj.be en je wordt met open armen ontvangen!

En zoals je kan zien op onderstaande foto is het héél plezant als we op uitstap gaan, maar 
ook onze vergaderingen zijn machtig leuk!
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I left my home
I left my home Yeah Yeah
Where I should go
Where I should go Yeah Yeah

Nothin's gonna save you
Nothin's gonna save you out there

Went on my own
Went on my own Yeah Yeah
Without my phone
Without my phone Yeah Yeah

Nothin's gonna save you
Nothin's gonna save you out there
Nothin's gonna save you
Nothin's gonna save you or give

I can see the leaves of golden glisten in the 
sun
Making time for everyone is what I should 
have done
Blue and green with eyes between are act-
ing all the same
You and me are never free until we're cast 
away

But it really doesn't matter, 
couldn't change it if I tried

Ik verliet mijn huis
Ik verliet mijn huis 
Waar ik heen moet
Waar ik heen moet 

Niets zal je redden
Niets zal je daar redden

Ik ging alleen
Ik ging alleen
Zonder mijn telefoon
Zonder mijn telefoon 

Niets zal je redden
Niets zal je daar redden
Niets zal je redden
Niets zal je redden of geven

Ik zie de bladeren van goud glinsteren in 
de zon
Tijd maken voor iedereen is wat ik had 
moeten doen
Blauw en groen met ogen ertussen zijn al-
lemaal hetzelfde
Jij en ik zijn nooit vrij totdat we worden weg-
gestuurd

Maar het maakt echt niet uit, 
kon het niet veranderen als ik het 
probeerde

Bijlagen

Bijlage 1: songtekst ‘Homesick’ – The Vines (Engels en Nederlands)
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Bijlage 2: Complimentenkaartjes voor ‘Het Complimentenspel’

Jouw lach is adembenemend. Dankjewel voor alles.

Op jou kan ik altijd rekenen. Het is fijn om met jou te praten.

Jij bent gaver dan Google. Dankjewel om te luisteren naar mij.

Ik ben blij dat ik jou steeds kan vertrouwen. Dankjewel voor je begrip!

Jij bent altijd moedig. Jouw positiviteit werkt aanstekelijk

Bij jou kan ik helemaal mezelf zijn. Dankjewel voor je openheid.

Je bent erg creatief. Jij maakt mijn dag.

Jij bent zo grappig. Met jouw enthousiasme steek je iedereen aan.

Jij bent cool. Ik geniet van je aanwezigheid.

Je geeft mensen een goed gevoel over zichzelf. Jij straalt geluk uit.

Dikke knuffel voor jou. Superheld!

Dankjewel voor de leuke activiteit. Jij vindt altijd de juiste woorden.

Dankjewel voor je behulpzaamheid. Je hebt altijd de beste ideeën.

Jij hebt een goed gevoel voor humor. Jij bent een lichtpuntje in de duisternis.

Jij maakt echt het verschil. Fjiet Fjieuw! 

Met jou erbij is het altijd leuk en gezellig. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk.

Jij maakt van elk moment een positief moment. Dankjewel voor je betrouwbaarheid.

Jij laat zien dat er in elke dag iets moois te vinden is. Jouw vrolijkheid fleurt de omgeving op.

Door jou geloof ik dat alles mogelijk is. Jouw bescheidenheid siert je.
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Bedankt voor wie je bent. Je hebt een goede smaak.

Je bent er altijd voor mij. Jij bent 100% cool.

Ik ben blij dat jij in mijn team zit. Jij bent niet bang om fouten te maken.

Ik vind jou heel inspirerend. Jij bent goud waard.

Jij reageert altijd op de juiste manier op onverwachte 
gebeurtenissen. Jij bent een mooie ziel.

Jij staat zo sterk in je schoenen. Jij durft opkomen voor iedereen.

Jij bent een winnaar. Jij bent een toffe.

Jij gunt iedereen altijd het beste. Jij bent heel zorgzaam.

Dankjewel voor jouw begrip. Op jou kan ik bouwen.

Jij doet steeds je best om écht te luisteren en mij te 
begrijpen. Slim gezien!

Jij bent de aller-aller-leukste. Bij jou voel ik me altijd welkom.

Jij bent een krak. Bravo!

Jij bent een kei in het nakomen van je beloften. Jij bent een lieverd.

Jij hebt prachtige ogen. You are verry special!

Jij mag trots zijn op wie je bent. Met jouw grapjes kan je altijd lachen.

Jouw hart is oneindig groot. Heel de wereld past erin. Jij geeft altijd de beste complimenten.

Jij bent het zonnestraaltje van de KLJ. Je blijft me verbazen.

Jij hebt een aanstekelijke glimlach. Jij gaat er altijd 100% voor.

Op een schaal van 1 tot 10 ben jij een 11. Bedankt voor jouw inzet!

Jij bent als een regenboog op een druilerige dag. Jij behandelt mensen zoals je zelf behandeld wil 
worden.
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Jij weet en zegt altijd wat ik nodig heb, op het juiste 
moment. Chapeau!

Ik geloof in jou voor 1000 procent. Hartelijk dank!

Mopjes zijn veel leuker wanneer jij ze vertelt. Ik had het zelf niet beter kunnen doen.

Wanneer ik me wat down voel weet jij altijd de juiste 
woorden te vinden om me op te beuren. Ik apprecieer jouw inzet.

Dankjewel om ‘jij’ te zijn. Goed dat je om hulp vroeg.

Ik ben trots op je. Ga zo door!

Jij bent de beste. Wat een doorzetter ben jij!

Schouderklopje voor jou. Super!

Goe bezig! Jij bent een geweldig mens.

Ik ben blij dat jij er bent. Op jou kan ik altijd rekenen.

Jij bent geweldig. Jij verdient het allerbeste.

Kanjer! Ik ben blij dat je er bent vandaag.

Dankjewel voor je steun. Jij bent uniek.

Mooi mens. Jij bent schitterend.

Straffe kadee! Ik ben blij dat ik jou ken.

Jij doet mij altijd lachen. De wereld is een betere plek met jou erbij.

Jij maakt mijn dag goed. Ik vind je KLJ-tastisch!

Goed gedaan! Dankjewel voor het harde werk.

Wauw! Topper!

Je bent een verbazingwekkend KLJ’er! Warm mens!
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Bijlage 3: KLJ-lied

Jeugdig dat zijn wij,
vorming, ontspanning, samen in groep,
bezinnen, sport en spel het doet je goed;
fris en uit de kluiten gewassen,
jong maar toch een beetje volwassen.

Meisje, jonge man,
‘t is bewezen dat het kan;
maak van je jonge leven
een jeugd.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond.
Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.

Landelijk zo willen wij,
dat het nooit zo ver zal komen,
in een wereld van steen en beton;
alleen nog maar kunnen dromen,
van het gras, de dieren, planten en bomen.

En het dagelijks brood,
wordt door landbouwers gezaaid;
voor boer en tuinder
sta je paraat.

Refrein

Katholiek geloven wij,
en dat de jeugd van vandaag nog toekomst heeft,
elk samenzijn wordt dan een feest;
in je dorp, parochie als een speelterrein,
waar je voor elkaar nog mens kan zijn.

En met KLJ,
voel je je nooit alleen;
met meer dan dertigduizend
vrienden om je heen.

Refrein
Katholieke Landelijke Jeugd, dat zijn wij x3
En zo wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilen we blijven.
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www.klj.be


