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KLJ, da’s voor ‘t leven
De zomer is weer daar. Dan is het leven
altijd iets puurder.
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- Uitgewerkte kampviering
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- Zing, vecht, huil, bid, 		
lach, werk en bewonder!
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- Jezus daagt KLJ uit

18 De K in jouw afdeling
- K-verantwoordelijken?
- Tractorzegening of K-event?
- Werkgroep K
- Nog meer inspiratie
- K-reis naar Compostella

We proeven van een zomer vol avonturen
en beleven de zomerzon in al haar
aspecten. Zomeravonden overvol
met vriendschappen en activiteiten.
Ondergedompeld worden in dagen vol
plezier en belevenissen. Gewoon genieten
op kamp, op blote voeten het gras voelen
tussen je tenen. Met verwonderde ogen
kijken naar de zonsondergang en de
sterren. Na het ravotten verwelkomd
worden door de heerlijke geur van
goed kampeten. In enthousiaste armen
vallen wanneer je dat winnend punt
hebt binnengehaald. Of elkaar stevig
vastpakken wanneer je net langs de winst
hebt gegrepen.
Geniet van een zomer vol KLJ,
geniet van het nu, zodat je het kan
vasthouden voor heel je leven.
KLJ da’s voor ‘t leven!
Met KLJ-groeten,
Werkgroepen K
Raf, regionale proost Oost-Vlaanderen
Marc, regionale proost West-Vlaanderen
Jolien, K-medewerker Nationaal

Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Myncke, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven
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Doe eens
een viering

De werkers van het elfde uur
Voorbereiding
Deze viering kan je op twee manieren organiseren. Doe je graag de versie mét
doe-momenten? Leg dan de volgende materialen klaar: Voor iedereen verschillende
gekleurde touwtjes: rood, groen, roze, wit/geel en blauw.

Kruisteken
Proost/priester/voorganger:
Goedemiddag.
Eindelijke weer op kamp.
De beste tijd van het jaar!
Allemaal samen zijn we hier om te vieren, plezier te maken en ons te amuseren.
We zijn hier ook om allemaal even samen stil te vallen.
Wij staan even stil bij iemand die altijd bij ons is.
Iemand die heel klein en eenvoudig onder ons aanwezig is.
Hem die we noemen ‘ik zal er zijn voor jou’.
Hij die is ‘de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Amen.

Ik heb een pakje
Pakjesman of pakjesvrouw:
“Ik ben Maxim(e) en ik ben op zoek naar de persoon die het meest betrokken is
bij KLJ en het meest doet voor KLJ. Ik heb een pakje voor die persoon. Kunnen
jullie die persoon aanduiden? Want dan kan ik mijn pakje afgeven. Van iedereen
ter wereld, breng ik het snelst pakjes rond. Ik heb er zelfs een medaille voor
gekregen. ‘De snelste pakjesbrenger’ staat erop. Maar dus, ik ben op zoek naar de
persoon die het meest doet voor KLJ...”
Vraag aan enkele leden wie volgens hen het meest betrokken is bij KLJ, wie het meeste
doet. Laat die aangeduide personen naar voren komen. Per groep kan je dan bespreken, op
basis van enkele criteria, wie nu echt het meeste doet. Speel in op de inbreng van de leden
en leiding of ga verder met de viering.
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Leiding 1:
“Beste Maxim(e), ik kan je vertellen: Ik denk dat het pakje voor mij is. Heb jij mijn
sjaaltje al eens goed gezien? Al die voorwerpen en bandjes die eraan hangen, ik
heb al zoveel gedaan met KLJ. Het pakje moet wel voor mij zijn!”
Leiding 2:
“Jamaar, nee hé, een sjaaltje met bandjes, dat wil niets zeggen! Het is niet omdat
jij een bandjesverzameling hebt dat je daarom het meest doet voor KLJ. Heb jij de
kleur van mijn sjaaltje al gezien? Het is bijna roze geworden door het vele dragen,
ik verdien het pakje!”
Leiding 3:
“Seg, Ik ben ook wel fier op mijn sjaaltje, maar als we hout aan het sprokkelen
zijn, haal ik altijd het meeste hout. Is dan het pakje niet voor mij?”
Lid 1:
“Héla hela, ik heb deze ochtend het meeste boterhammen met choco gegeten en
ben dus de koning van de chocoboterhammen. Is dat pakje dan niet voor mij?”

Sorry-tekstjes: taken die over het hoofd gezien worden
Leiding 4:
“Wat we doen voor een ander, kan je dat altijd meten met bandjes of
boterhammen met choco? Leden die elkaar aanmoedigen als het even moeilijk
gaat, het jongste lid dat mee hout sprokkelt en zo een steentje bijdraagt. Een
leiding die je helpt bij de afwas...”
Lid 2:
“De vuilzakken buitenzetten, je best doen om je tent proper te houden, anderen
helpen … Sommige mensen zijn zo druk bezig met zichzelf dat ze anderen, die
in hun ogen minder belangrijk zijn, letterlijk of figuurlijk met hun ellebogen
wegduwen of zelfs niet eens zien. Wij als KLJ’ers willen oog hebben voor iedereen
rond ons.”
Lid 3:
“We kijken echt naar elkaar wanneer een lid na een keilekkere maaltijd de koks
helpt bij de afwas. We kijken echt naar elkaar wanneer een leiding door de knieën
gaat en luistert naar hoe een lid zich echt voelt. Dat zijn kleine dingen die ervoor
zorgen dat er niemand over het hoofd wordt gezien!”
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Leiding 4:
“En soms, als we even niet opletten, kan het zijn dat we iets doen waar we
achteraf misschien van denken: ‘Dju, dat had ik beter niet gedaan!’ Ook dan laten
we zien dat we nog steeds KLJ zijn. Wij zeggen sorry!”
Maak per groep een sorrytekstje. Die kunnen op dit moment worden voorgelezen.
Mogelijke vorm van sorrytekstjes: “Beste leiding, wij komen sorry zeggen. Soms zijn we
niet goed gezind en luisteren we niet terwijl jullie veel tijd hebben gestoken in het maken
van een spel. Wij gaan ons best doen om ons beste beentje voor te zetten!”

Handen gevraagd
Proost/priester/voorganger:
“Helemaal alleen kunnen we geen afdeling zijn. Wij hebben elkaar, elk met zijn
talenten, nodig om de beste afdeling te zijn. We kunnen wel samenwerken, de
handen in elkaar slaan om zo de droom van God waar te maken. Samen kunnen
we veel meer! Handen gevraagd, samen staan we sterker! We zingen het uit.”
Zing het lied ‘Handen gevraagd’
Handen gevraagd! Samen staan we sterker!
Handen gevraagd! Kom we gaan ervoor!
Ga op zoek naar de richting in je leven.
Stap voor stap, samen hand in hand! Hey!
Handen gevraagd! Samen staan we sterker!
Handen gevraagd! Kom we gaan ervoor!
Zet je in voor de mensen om je heen.
Klein en groot, iedereen telt mee! Hey!
Handen gevraagd! Samen staan we sterker!
Handen gevraagd! Kom we gaan ervoor!

Handen gevraagd! Samen staan we sterker!
Handen gevraagd! Kom we gaan ervoor!
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KLJ Sint-Lenaarts

Dank de Heer en klap samen in de handen.
Liefd’ en trouw, vinden we bij Hem! Hey!

Welke wereld had Jezus voor ogen?
Proost/priester/voorganger:
“Jezus vertelde veel verhalen. Ook de vrienden van Jezus, zijn leerlingen, vroegen
zich soms wel eens af wat Jezus daar nu juist mee wou zeggen. De vrienden en
Jezus praatten samen over zijn mooie verhalen. Eén van die verhalen is deze:”
Op een dag vertelt Jezus aan zijn leerlingen: “Het rijk van God kan je vergelijken
met de eigenaar van een wijngaard. ’s Morgens rond zes uur ging hij naar het
marktplein om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij vroeg: ‘Komen jullie
vandaag bij mij werken? Ik zal jullie daarvoor één denarie betalen.’ Rond negen
uur kwam hij opnieuw op het marktplein. Daar zag hij dat er nog andere mensen
zonder werk stonden. Hij zei: ‘Ga ook naar mijn wijngaard. Ik zal jullie een
juist bedrag betalen.’ De arbeiders gingen naar de wijngaard. Rond de middag
en rond drie uur in de namiddag ging de eigenaar weer naar het marktplein.
Telkens weer vroeg hij aan de arbeiders die daar stonden: ‘Komen jullie vandaag
bij mij werken?’ Toen hij rond vijf uur ‘avonds op het marktplein kwam, zag hij
nog mensen staan. Hij vroeg: ‘Waarom staan jullie hier nog zonder werk?’ Ze
antwoordden: ‘Omdat niemand ons gehuurd heeft.’ Toen zei hij: ‘Ga ook maar
naar mijn wijngaard.’ Toen het zes uur ‘s avonds was geworden, zei de eigenaar
van de wijngaard tegen zijn rentmeester: ‘Roep de arbeiders en betaal hun loon,
de laatsten het eerst.’ De arbeiders die maar één uur werkten, kregen elk een
denarie. De eersten dachten toen: ‘Wij krijgen zeker meer!’ Maar ook zij kregen
elk een denarie. Ze namen die wel aan, maar gingen naar de landeigenaar en
mopperden: ‘Die daar hebben één uur gewerkt, en u betaalt hen evenveel als wij
die de hele dag in de brandende hitte gewerkt hebben.’ Maar de eigenaar zei tot
een van hen: ‘Vriend, ik doe toch niets verkeerd. We waren toch akkoord voor een
denarie? Neem het geld maar, en ga. Ik wil die laatste evenveel geven als aan jou.
Of mag ik soms met mijn geld niet doen wat ik wil? Of ben jij jaloers omdat ik
goed ben?’ Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.”
Matteüs 20, 1-16 door C. Leterme

Is KLJ dan een wijngaard?
Leiding 5:
“Wat hebben wij nu te maken met die wijngaard?, zie ik jullie al denken. Wij zijn
hier toch op kamp op een mooie plaats, maar helemaal niet in een wijngaard.
Je kan dit op kamp als volgt zien: de leiding die ’s ochtends het eerste opstaat of
het lid dat de meeste sjorringen maakt, zou dan meer en lekkerder eten krijgen
dan iemand die maar één balk van de sjorring heeft gemaakt. Of dan zou diegene
die vijf blokken hout heeft verzameld, vijf vieruurtjes krijgen en diegene die net
ziek was toen het vuur werd gesprokkeld geen vieruurtje krijgen.”
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Leiding 6:
“De droom van God is helemaal anders. Voor hem maakt het niet uit of je één
blokje hout hebt gevonden in het bos of tien als je evenveel moeite hebt gedaan
om hout te zoeken. En Samen hebben we een geweldig kampvuur.
Voor God maakt het niet uit of je een hele constructie in elkaar hebt gesjord
of slechts één balk. Zolang je maar evenveel moeite hebt gedaan voor je werk.
Samen genieten we dan van een mooi decor of een stevig stapelbed om in te
slapen. De hoeveelheid werk die iemand verricht zal afhankelijk zijn van waar je
talenten liggen en je eigen capaciteiten. Samen bouwen we aan KLJ. We hebben
iedereen nodig zoals die is. Met ieders sterktes om het beste uit dit kamp, onze
KLJ en de wereld te zijn. Wij hopen dat we op die manier onze KLJ laten lijken op
die wijngaard van het verhaal van Jezus en zo ook op de droom van God.”
Leiding 5:
“We werken allemaal samen om zo’n afdeling te worden en te blijven. Om dit niet
te vergeten, krijgt iedereen een rood touwtje. Je vormt samen met je groep een
kring en knoopt jouw touwtje aan de touwtjes van je rechter- en linkerbuur. Als
KLJ zijn we altijd verbonden met elkaar. Nadien knippen we de touwtjes tussen de
knopen door en krijg je dus een ‘verbonden touwtje’.

Wij maken samen de beste KLJ
Iedereen krijgt vier gekleurde touwtjes die je mag uitdelen aan de persoon bij wie het
volgens jou het beste past. Dit doe je in je eigen groep.

•
•
•
•

Groen: De kleur van verwachting en hoop
Als ik het even niet meer zie zitten dan kan ik altijd op jouw rekenen.
Roze: De kleur van vreugde
Jij bent het zonnetje in huis, je maakt me altijd aan het lachen.
Wit/geel: De kleur van zuiverheid en geluk
Jij staat altijd klaar om anderen te helpen.
Blauw: De kleur van dankbaarheid
Jij hebt me veel KLJ-dingen bijgeleerd.

Proost/priester/voorganger:
“Anderen danken is zeer belangrijk. Wij danken ook God dat hij aanwezig is.”
De proost/priester/voorganger spreekt het dankgebed uit.
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Onze Vader
Proost/priester/voorganger:
“Jezus roept ons op om elkaar en onze naasten lief te hebben. Geen gemakkelijke
opdracht. Er is altijd iemand die jou helpt bij deze opdracht, iemand die wij onze
Vader mogen noemen. Om hem om hulp te vragen, bidden we samen het gebed
dat ons kracht kan geven.”

KLJ Oplinter

Samen:
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.

Vredeswens
Lid:
“God zou graag zijn wijngaard op aarde bouwen en vraagt ons om elkaar graag
te zien zoals die is. De anderen te helpen, ook al ben je boos op hen. Om op te
komen voor anderen, ook al kan je er zelf door uitgelachen worden. Dat is niet
de meest gemakkelijke opdracht. Dan moet je anderen helpen en steunen. Zo
maken we van onze afdeling een wondermooie wijngaard. En zo maken we een
plaats waar iedereen kan zijn wie hij of zij is. Je barmhartigheid brengt vrede en
vriendschap, overal ter wereld.
Proost/priester/voorganger:
“Moge Jezus ons allemaal de kracht geven om zo’n grote mensen te worden.
Moge zijn vrede met ieder van jullie zijn en laten we die grootheid, die vrede en
vriendschap brengen in KLJ en overal waar we komen. Wens elkaar de vrede met
een stevige handdruk of een warme knuffel.”
Proost/priester/voorganger vervolgt de communie.
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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.

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

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

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.

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

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

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.

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

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

Zegen
Maxim(e):
“Allé seg. Nu kwam ik hier voor een pakje en nu weet ik nog niet aan wie ik het
moet geven. Ik ben blij dat ik zo veel mooie mensen heb ontmoet. Dat zijn hier
allemaal grote KLJ’ers, zo’n bende dikke vrienden en er is hier zoveel inzet. Doe zo
voort, gasten, jullie zijn héél goed bezig!”
Proost/priester/voorganger:
“Moge de God van liefde, vrede en vriendschap ons allen zegenen met een groot
hart voor mekaar. Moge Hij ons de kracht geven om uit onszelf te groeien zodat
we er zijn voor elke mens, in het bijzonder voor zij die het moeilijk hebben.
God gaat met ons mee, Hem die we noemen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
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Kmomentjes

Teletijdmachine
Benodigdheden bezinning 1: Potloden, scharen, gekleurd papier, tekst, zwembad of bord
met water.
Benodigdheden bezinning 2: Balonnen, schrijfgerei, gekleurd papier.
Benodigdheden bezinning 3: Schrijfgerei, papier.

Bezinnend tekstje: Ik ga deze avond bewaren
Op een avond zaten de eekhoorn en de mier naast elkaar op de bovenste tak
van de beuk. Het was warm en stil en zij keken naar de toppen van de bomen
en naar de sterren. Zij hadden honing gegeten en gepraat met de zon, de oever
van de rivier, brieven en vermoedens. “Ik ga deze avond bewaren”, zei de mier.
‘“Vind je dat goed?” De eekhoorn keek hem verbaasd aan. De mier haalde een
klein zwart doosje tevoorschijn. “Hier zit ook de verjaardag van de lijster in”,
zei hij. “De verjaardag van de lijster?”, vroeg de eekhoorn. “Ja”, zei de mier en
hij pakte die verjaardag uit het doosje. En zij aten weer zoete kastanjetaart
met vlierbessenroom, en ze dansten weer terwijl de nachtegaal zong en het
vuurvliegje aan- en uitging, en ze zagen de snavel van de lijster weer glimmen
van plezier. Het was de mooiste verjaardag die zij zich konden herinneren.
De mier stopte hem weer in het doosje. “Daar stop ik deze avond bij”, zei hij. “Er
zit al veel in.” Hij deed het doosje dicht, groette de eekhoorn en ging naar huis.
De eekhoorn bleef nog lang op de tak voor de deur zitten en dacht aan het doosje.
Hoe zou die avond daar nu in zitten? Zou hij niet verkreukelen of verbleken?
Zou de smaak van honing er ook in zitten? En zou je hem er altijd weer in
kunnen krijgen als je hem eruit haalde? Zou hij niet kunnen vallen of breken, of
wegrollen? Wat zou er trouwens nog meer in het doosje zitten? Avonturen die de
mier had beleefd? Ochtenden in het gras aan de oever van de rivier, als de golven
glinsterden? Brieven van verre dieren? En zou het doosje ooit vol zijn, zodat
er niets meer bij kon? En zouden er ook andere doosjes bestaan, voor treurige
dagen? Zijn hoofd duizelde. Hij ging naar huis en stapte in bed.
De mier lag toen al lang te slapen, in zijn huis onder de struik. Het doosje lag
boven zijn hoofd, op een plank. Maar hij had het niet stevig genoeg dichtgedaan.
Midden in de nacht schoot het plotseling open en een oude verjaardag vloog
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met grote snelheid naar buiten, de kamer in. En plotseling danste de mier met
de olifant, in het maanlicht, onder de linde. “Maar ik sliep!”, riep de mier. “O dat
geeft niets”, zei de olifant en hij zwierde met de mier in het rond. Hij zwaaide met
zijn oren en zijn slurf en zei: “wat dansen wij goed, hé?” en “O pardon” als hij op
de tenen van de mier trapte. En hij zei dat de mier ook best op zijn tenen mocht
trappen. De gloeiworm glom in de rozenstruik en de eekhoorn zat op de onderste
tak van de linde en wuifde naar de mier.
Plotseling glipte de verjaardag het doosje weer in en even later werd de mier
wakker. Hij wreef zijn ogen uit en keek om zich heen. De maan scheen naar
binnen en viel op het doosje op de plank. De mier stond op en duwde het deksel
stevig dicht. Maar hij hield zijn oor nog wel even tegen het doosje en hoorde
muziek en geritsel en gekabbel van golven. En hij dacht zelfs even dat hij de
smaak van honing hoorde, maar hij wist niet zeker of dat wel kon. Hij fronste zijn
voorhoofd en stapte weer in bed.
(Toon Tellegen - Misschien wisten zij alles)

K-moment 1
Maak samen met je afdeling een teletijdmachine. Maak een filmpje waar je
verschillende leden aan het woord laat. Stel iedereen dezelfde vragen. Compileer
daarna alle fragmenten tot 1 filmfragment. Bewaar het bewust voor een aantal
jaar. Plan alvast een reünie binnen 3, 5, 7, … jaar om elkaar weer te ontmoeten en
het fragment te bekijken.
• Wie ben je?
• Van welke afdeling kom je?
• Wat maakt het hier zo leuk?
• Van welke KLJ’er ben je blij dat die erbij is?
• Naar welke activiteiten kijk je uit?
• Met wie heb je het hardst gelachen?
• Welke zotte dingen heb je al uitgehaald?

K-moment 2
Schrijf een brief naar jezelf over 1 jaar. Schrijf naar welke activiteiten je uitkijkt
in het nieuw KLJ-jaar, welke avonturen je graag wil beleven, welke vrienden je wil
maken, waar je al een beetje gezonde zenuwen voor hebt.
Hou deze brieven bij en draag hem over naar de leiding van het jaar erna. Plan op
het einde van het werkjaar een momentje waarop de brieven worden geopend.
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K-moment 3
Schijf een brief voor jezelf over 5 jaar. Begin met alle avonturen die je beleeft bij
KLJ, samen met je vrienden. Schrijf waarom je de tijd van je leven hebt. Vervolg de
brief met je dromen en verwachtingen voor de toekomst. Vertel jezelf hoe je die
dromen wil verwezenlijken. Schrijf over je kunnen, je talenten en je kennis die je
gaat helpen met het verwezenlijken van je dromen. Maar vooral: heb vertrouwen
in jezelf en de toekomst. Steek de brief in een enveloppe en schrijf er duidelijk je
naam, achternaam en adres (eventueel van je ouders) op.

Onze KLJ-stamboom
Benodigdheden: Groot canvas (bijvoorbeeld van hout of karton), verf, penselen,
plakmateriaal, alcoholstiften.

Bezinnend tekstje: Waar kom ik vandaan?
Je bent gedragen om verlost te worden, de streng die je bond aan het lichaam van
je moeder moest verbroken worden om je je eigen leven te geven en je zult nog
moeten leren op eigen benen te staan.
Langzaamaan ga je worden wie je bent en wij mogen je daarbij een handje helpen.
Vragenderwijs zul je de wereld gaan ontdekken en lang niet altijd zullen wij een
antwoord hebben op al je vragen.
Maar als je vraagt: “waar kom ik vandaan?”, dan zullen we zeggen: “úit de wereld
van de liefde.” En als je vraagt: “waar moet ik naartoe?”, dan zeggen wij: “náár de
wereld van de liefde.”
Wij zijn toeschouwers aan de rand van je leven. Wij mogen je gadeslaan en naar je
luisteren, als je speelt, als je lacht en als je huilt, als je met vallen en opstaan leert
lopen en leven.
Je bent helemaal van ons, maar je bent niet ons bezit. Niet wij hebben jou, maar
jij hebt ons. Wij moeten voor je zorgen, je leiden en beschermen, wij hebben de
taak om je te leren leven.
Alles wat wij voor je doen, heeft iets voorlopigs, je moet niet ons worden, je moet
jezelf kunnen zijn. Je eigen leven leiden, dat is jouw eigen opdracht,
maar we hopen dat je altijd een beetje op ons lijkt.
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K-moment
Ben je altijd al benieuwd geweest hoeveel talent je in je afdeling hebt zitten?
Maak samen met al je leden een KLJ-stamboom.

•
•
•
•
•
•

Verdeel alle deelnemers per generatie, bijvoorbeeld per leeftijd of per
groep.
Laat alle leden per (leeftijds)groep een handafdruk zetten in een bepaalde
kleur, telkens in één tak van de stamboom.
De volgende (leeftijds)groep gaat in een andere kleur en in een andere tak
verder totdat alle KLJ’ers in de boom geraakt zijn.
Wanneer de verf droog is, worden de namen van de KLJ’ers in de afdrukken
geschreven.
Denk eraan: Laat onderaan nog wat plaats open voor volgende generaties.
Extra: Schrijf naast de naam ook een talent van de KLJ’er in de handafdruk.
Als je op kamp of erna even wat hulp kan gebruiken, weet je al bij wie je
terecht kan.

KLJ Sinaai
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Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en
bewonder!
Benodigdheden: Groot canvas (bijvoorbeeld van hout of karton), verf, penselen,
plakmateriaal, alcoholstiften.

Lied
Zoek op YouTube het lied ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Bløf. Zing
onderstaande tekst mee.
Voor degene in een schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat-ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen
Voor degene met ‘t dichtgeslagen boek
Voor degene met de snel vergeten namen
Voor degene met ‘t vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht , huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons
Voor degene met de slapeloze nacht
Voor degene die ‘t geluk niet kan beamen
Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht
Moet nu weten, we zijn allemaal samen
Voor degene met z’n mateloze trots
In z’n risicoloze hoge toren
Op z’n risicoloze hoge rots
Moet nu weten, zo zijn we niet geboren
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
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Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
niet zonder ons
Voor degene met `t open gezicht
Voor degene met `t naakte lichaam
Voor degene in `t witte licht
Voor degene die weet, we komen samen
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons

K-moment 1
Dankbaarheid staat hier centraal. Dankbaarheid voor elkaar zowel binnen als
rondom KLJ. Wees dankbaar en vergeef elkaar. Sta stil bij elk element van het
lied, samen met elkaar.
Ga samen met je leden in een cirkel zitten en geef hen enkele papiertjes en
schrijfgerei. Schrijf per onderwerp je antwoord op een gekleurd papiertje en
verzamel ze, maak er een KLJ-muur van en voer nadien een groepsgesprek.

•
•
•
•
•

Vecht: soms vecht je samen voor een doel, soms vecht je tegen elkaar. In
welke situatie had je beter anders gereageerd en zou je je graag willen
excuseren?
Huil: Wanneer het moeilijk gaat, is er KLJ die je draagt en helpt. In welke
situatie op kamp voel je de kracht van KLJ’ers wanneer het even moeilijk
gaat?
Bid: Bidden kan helpen wanneer je kracht nodig hebt, maar wat werkt er
voor jou om kracht te vinden? Hoe helpt dit jou?
Lach: Het leven is veel leuker als je kan lachen. Op welke momenten heb je
op kamp je zo hard gelachen dat je kaken pijn doen?
Bewonder: van wie ben je tijdens het kamp al positief verrast? In welke
situatie?

K-moment 2
Het is belangrijk om dankbaar te zijn, voor elkaar én voor de mensen rondom de
KLJ. Knutsel daarom samen met je leden kaartjes voor alle mensen in je netwerk
en bedank hen eens op een onverwacht moment. Stuur de kaartjes op.
15

Uit het
K-ookboek

Jezus daagt KLJ uit
Benodigdheden: Groot papier of (magneet)bord

Inleiding
Zeg, heb jij al van Jezus gehoord? Wel, Hij had twaalf heel erg goede vrienden
die hem overal volgden. De twaalf vrienden noemde Jezus zijn apostelen. Simon,
Andreas, Jakobus en Johannes waren vier van die vrienden. Weet jij hoe ze Jezus
hebben leren kennen? Wel, het waren vissers. Op een dag waren ze aan het
vissen in het meer en Jezus kwam langs. Hij vroeg ze om hem te volgen. De vier
stopten onmiddellijk met vissen, lieten alles vallen en volgden Jezus. Op zijn
tocht maakte Jezus meer en meer vrienden.

Verloop
Twaalf vrienden om op te bouwen
Jezus ging vaak op pad met zijn twaalf vrienden. Ze waren onafscheidelijk. Net
zoals bij je vrienden in de KLJ hadden ze ook wel eens ruzie, maar dat werd altijd
snel bijgelegd, want samen waren ze sterk!
Overal waar ze kwamen werden ze door duizenden mensen gevolgd. Jezus
praatte dan ook vaak tegen de mensen. Hij genas de zieken, Hij gaf iedereen te
eten en te drinken. Hij sloot niemand uit en vergaf mensen die iets verkeerd
hadden gedaan. Jezus is een vriend van iedereen.
Jezus ging vaak bidden om te praten met zijn Vader, God. Want ja, net zoals jullie
had Hij ook iemand nodig om op te kunnen steunen. Hij sprak tegen iedereen
over Zijn Vader met het enthousiasme dat jij hebt als je terugkomt van op kamp.
God vraagt je om een beetje te worden zoals Jezus. Hij staat ook steeds klaar
om naar je te luisteren als je even niet meer goed weet wat te doen of als je iets
superleuks met Hem wilt delen.
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Jezus daagt jou en je KLJ uit
Probeer elke dag, net zoals Jezus, iets goed te doen voor iemand anders: de
goede daad van de dag. Maar wat dan? Hier heb ik al een paar ideetjes
opgeschreven:
Hij zal het supercool vinden als de KLJ’ers hun vieruurtje delen met iemand die
het vergeten is. Hij zal een duim in de lucht steken als je niemand pest of uitsluit
en mensen helpt die problemen hebben. Hij zal het de maks vinden als jullie op
bezoek gaan bij mensen die ziek zijn. Hij zal het tof vinden als je altijd het goede
probeert te zien in iedereen. Maar het liefst van al zou hij willen dat je lief en
vriendelijk bent tegen iedereen die je tegenkomt.
Wat denk je? Ga je de uitdaging aan? Super! Het is geen gemakkelijke uitdaging,
maar geen nood: Jezus vergeeft het je als het eens fout gaat. Wat zou jij nog
kunnen doen om ervoor te zorgen dat iedereen, groot of klein, arm of rijk, ziek
of gezond, … plezier kan maken in je dorp? Denk er eens over na en praat er eens
over in je afdeling. Je kan ook altijd bij Jezus terecht voor een gesprek. Hij staat
altijd klaar om te luisteren.
Waar kan je dan met Jezus of God praten? Wel dat is net wat zo super is. Dat kan
je overal doen! Bij KLJ, bij je thuis, in de kerk, in de auto, …

Meer methodieken uit het K-ookboek?
Het is niet eenvoudig om als leiding of
bestuurslid altijd de juiste cuisson te vinden
om op een toffe, maar betekenisvolle manier
te koken met K-momenten, vieringen en
bezinningen. Wat gaan we nu eigenlijk
klaarmaken? Welke ingrediënten passen bij
elkaar? Hoe kruiden we dit alles om het typisch
KLJ te maken? Je vindt het antwoord in ons
K-ookboek!

i

Je kan het volledige K-ookboek bekijken op de KLJ-website:
www.klj.be/de-k-klj/vind-of-maak-zelf-een-k-moment

17

De K in jouw
afdeling
Heb je 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 of haar via Click
een K-verantwoordelijke! Dan ontvangt hij of zij binnenkort al onze nieuwe
K-bundels. Heb je vragen? Spreek dan je pedagogisch medewerker aan of stuur
een mailtje naar jolien.caubergh@klj.be.

Tractorzegening of K-initiatief?
Naar jaarlijkse gewoonte worden er heel wat tractoren, vrachtwagens en andere
voertuigen gezegend tijdens mooie samenwerkingen tussen afdelingen van
KLJ, Groene Kring, Landelijke Gilden en Ferm. Wil jij jouw tractorwijding in de
K-alender? Ga je met je afdeling op bedevaart en mogen anderen aansluiten? Of
organiseer je een ander K-initiatief ? Stuur dan een mailtje naar
jolien.caubergh@klj.be.
Wil je graag stickers om op de voertuigen te plakken? Wij maakten er alvast
eentje met een gebedje op. Vraag je stickers gratis aan via Raf Vermeulen (KLJproost Oost-Vlaanderen), Marc Messiaen (KLJ-proost West-Vlaanderen), via shop.
klj.be of stuur een mailtje naar jolien.caubergh@klj.be.

Bouw mee aan de K in jouw regio
Iedere regio heeft een enthousiaste werkgroep K die bezinningen en vieringen
in elkaar steekt voor verschillende KLJ-initiatieven, denk maar aan de viering op
Trainingsdagen. Heb je ook interesse in deze werkgroep? Mail dan naar
jolien.caubergh@klj.be

Nog meer inspiratie?
Surf naar de KLJ-website. Daar vind je talloze vieringen, bezinningen, tekstjes en
filmpjes. Hoe handig is dat?

i www.klj.be/de-k-klj
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Ga mee op K-reis naar Compostella
Ben je wel in voor een avontuur vol nieuwe mensen leren kennen, nieuwe banden
smeden, samen wandelen, samen leven en samen je laten onderdompelen in het
pelgrimsleven? Dan is de K-reis zeker iets voor jou!
We wandelen als pelgrim de laatste (of ook wel de mooiste) 100 km naar Santiago
de Compostella. Hou je agenda alvast vrij van 5 t.e.m. 14 september 2022 en
schrijf je in!

i www.klj.be/k-reis-compostella-2022
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