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Jaarthema K-momenten 2013-

2014 ‘K Leef! 

 

Jaarthemabezinning: ‘K Leef! 
 

De uitnodiging  
 
“130 000  kinderen in Vlaanderen leven onder de armoederisicodrempel”  Deel dit bericht op je 

facebookpagina als je ook tegen dit onrecht bent. 

 

Druk op ‘deelnemen’ en kom samen met ons op straat voor drinkbaar water voor iedereen.  

 

“Wat denk je ervan om een enquête op te stellen zodat Kira van onze -12 niet het land wordt uitgezet. 

Het zo super met haar erbij!” 

 

“Ga je mee kleren inzamelen voor het goede doel? Ik ga alvast eens kijken op onze zolder, het ligt 

daar waarschijnlijk vol. “ 

 

“Wat denken jullie ervan om de première van ons KLJ-toneel in het kinderziekenhuis te doen?” 

 

“Ga je met ons mee naar de herdenkingsmis? Na 6 jaar mis ik hem nog even veel binnen onze KLJ-

groep. Hij zal nooit uit ons hart gaan!” 

 

“Kom je ook meedoen met  de “schrijf-ze-VRIJdag”? Die mensen zitten onterecht in de gevangenis en 

wij kunnen hen een tweede kans geven!” 

 

Onderweg worden we uitgenodigd om in de voetsporen van Jezus op pad te gaan en om je in te 

zetten voor een ander, dichtbij of veraf.  

 

Hierbij kunnen de zeven werken van barmhartigheid een rode draad vormen om onze weg naar 

vriendschap en liefde te bewandelen.  

 

1. Dorstigen laven 

2. Hongerigen spijzen 

3. Zieken verzorgen 

4. Naakten kleden 

5. Vreemdelingen herbergen 

6. Gevangenen bezoeken 

7. Doden begraven 

  

Heb je ze herkend in de voorbeelden? 

 

In het laatste zinnetje van Urbanus zijn liedje “in een bakske vol met stro” staat er “Hij (Jezus) is gelijk 

nen groten in zenen sportwagen gekropen, al wie me volgen wil zal vré hard moeten lopen”. Het is 

dan ook helemaal niet gemakkelijk om zen weg te volgen. Maar samen gaan we er elke dag voor om 

de K te doen leven. 
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LIED: Gorki – Hij leeft 

 
In het donkere water 

Van het diepe meer 

Zie je Hem soms dwalen 

Verborgen in de algen 

 

Zijn hoofd lijkt op een boomstam 

Zijn bulten lijken rotsen 

 

Maar Hij leeft, Hij leeft 

 

En omdat ik het geloof 

Heb ik Hem gezien 

Op een mooie avond 

Toen ik had gedronken 

 

Zijn schubben leken golven 

Ik zag sterren in zijn ogen 

 

Hij leeft, Hij leeft 

 

Ik zag sterren in zijn ogen 

Zijn bloeddoorlopen ogen  

 
 

Ik zie honger… 
(enkele leden brengen een aantal broden naar voor) 

Ik zie honger om plezier te maken in de ogen van onze leden telkens als ze toekomen bij een 

activiteit. Ik zie honger naar kennis en ervaring bij beginnende leiding.  Ik zie kinderen  met honger op 

het nieuws, kinderen zonder mogelijkheden om te studeren. 

Maar ik zie ook een bestuur die er alles aan doet om de leden een prachtige tijd te geven. Een bestuur 

die er alles aan doet om nieuwe leiding hun weg te doen vinden. Ik zie prachtige initiatieven om de 

honger te bestrijden in de der de wereld. Ik zie vrijwilligers die les gaan geven op plaatsen waar ze het 

nooit voor mogelijk hadden gehouden.Ik zie hoop voor alle soorten honger in de ogen.  

We zijn dankbaar Jezus! 

Laten we hiervoor samen uit volle borst zingen: “Bik-ke bik-ke bik hap hap hap eerst de soep en dan 

de pap anders wordt die  veel te slap dan de bollekes  in de saus dat verdient een warm applaus”  

Ik zie dorst… 
(enkele leden brengen wijn en water naar voor) 

Ik zie dorst naar vriendschap en trouw. Ik zie dorst om erbij te horen. Ik zie dorst naar een toekomst 

en naar zin in het leven. Ik zie dorst naar de tikkeltje meer. Ik zie mensen zonder drinkbaar water. Ik 

zie mensen uren stappen voor wat water. 

Maar ik zie ook eeuwige vriendschappen ontstaan met tranen van plezier. Ik zie kinderen en jongeren 

hun weg en plaats vinden. Ik zie mensen die waterputten en waterleidingen aanleggen in de meest 

onmogelijke omstandigheden.  

We zijn dankbaar Jezus! 

LIED: Jan De Wilde – de fanfare van honger en dorst 
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We liepen in Gent rond, we waren met zessen, 

we kwamen van nergens, gingen nergens naartoe, 

vanaf de terrassen, in de koffiehuizen 

bekeken we de mensen en hun drukke gedoe. 

We liepen met ons hoofd in de wolken 

en werden dan wakker met honger en dorst 

en iedereen riep: kijk daar loopt de fanfare, 

de fanfare van honger en dorst. 

 

We hadden geen geld om eten te kopen 

maar we wisten vor alles het beste adres, 

mosselen bij Leentje en frieten bij Helga 

en Annie bewaarde voor ons wel een fles. 

En iedere nacht nacht, nog net voor het slapen, 

de laatste vijf frank in Eddies joeboks 

"A hards rain's gonna fall", we zongen 't allemaal samen, 

de fanfare van honger en dorst. 

 

En kwam er eens een vrouw die een van ons meenam, 

dan namen we afscheid en zegden vaarwel, 

de fanfare trok verder met minder leden, 

de toon in mineur, we begrepen dat wel. 

Maar er was nooit een vrouw die mooier kon zingen 

dan onze fanfare van honger en dorst 

en het duurde nooit lang of we waren weer samen 

met de fanfare van honger en dorst. 

 

Wie van ons had ooit durven denken 

dat iedereen van ons voorgoed weg zou gaan, 

we hebben toen zelf de fanfare ontbonden, 

we hebben als iedereen de prijs zwaar betaald. 

De prijs van de vrijheid: in ruil voor wat centen, 

een baan bij de bank, een auto, een kind, 

maar ergens in de stad zingt een nieuwe fanfare, 

een nieuwe fanfare van honger en dorst, 

een nieuwe fanfare van honger en dorst. 

 

Ik zie zieken… 
(enkele leden brengen een EHBO-koffer naar voor) 

Ik zie KLJ’ers die niet naar de activiteiten kunnen komen omdat ze te ziek zijn. Ik zie kinderen en 

jongeren die door hun beperkingen niet overal toegang vinden. Ik zie op het nieuws steeds weer 

kinderen en jongeren die sterven omdat er te weinig ziekenhuizen zijn.  

Maar ik zie KLJ’ers die tekeningen en kunstwerkjes maken voor hun zieke vriend of vriendin. Ik zie 

KLJ-afdelingen die er alles aandoen om hun lokaal en afdeling zo toegankelijk mogelijk te maken voor 

iedereen. Ik zie cliniclowns die er alles aandoen om de kinderen een goede tijd te bezorgen. Ik zie 

artsen zonder grenzen die overal ter wereld zieken helpen.  

We zijn dankbaar Jezus! 

 

De oproep die van Damiaan: 

 

Door als gezonde jonge priester te gaan leven te midden van de melaatsen op het eiland Molokaï, 

heeft Damiaan de aandacht van de wereld getrokken op een probleem waarvan ze zich op dat 

moment weinig van bewust was:  
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mensen worden omwille van hun ziekte uit de samenleving gestoten.  

Damiaan deed dat niet met veel woorden maar met daden en tenslotte, met het offer van zijn leven. 

De oproep die van Damiaan is uitgegaan, beperkt zich niet tot bestrijding van de lepra- ziekte.  

Zijn voorbeeld roept ons op om ons te verzetten tegen toestanden waarin mensen worden uitgesloten 

of aan de rand van de maatschappij worden gezet. 

Zijn oproep: men heeft je nodig, hier en nu.  

Kijk om je heen en verberg je niet achter een berg excuses om je medemens aan zijn lot over te laten. 

 

Ik zie naakten… 
(enkele leden brengen kleren naar voor) 

Ik zie mensen die zich alleen voelen, die in de kou staan. Ik zie kinderen en jongeren die zich bloot 

geven maar die hun vertrouwen geschonden zien. Ik zie mensen die in hun blootje worden gezet, die 

gekleineerd worden. Ik zie mensen die amper kledij hebben om hen te bedekken. 

Maar ik zie ook mensen die altijd klaar staan met een warme mantel van vriendschap.  Ik zie mensen 

waarop kinderen en jongeren kunnen op vertrouwen en bouwen. Ik zie mensen die opkomen voor 

onrecht. Ik zie dat er overal kleren worden ingezameld voor goede doelen. 

We zijn dankbaar Jezus! 

 

Ik zie vreemdelingen… 
(enkele leden brengen koffers naar voor) 

Ik zie dat buren soms vreemdelingen zijn. Ik zij dat het “wij-zij gevoel” soms veel sterker is dan hert 

“wij-allen gevoel”. Ik zie dat mensen bang zijn voor het andere. Ik zie dat landsgrenzen haat oproepen.  

Ik zie dat mensen niet altijd welkom zijn. 

Maar ik zie ook KLJ-afdelingen die evenementen organiseren die zorgen voor ontmoeting. Ik zie 

mensen die vreemdelingen helpen al was het al jaren hun beste vriend. Ik zie huizen waar iedereen 

altijd welkom is. Ik zie groeperingen die strijden tegen racisme.  

We zijn dankbaar Jezus! 

 

LIEDJE: Willem Vermandere – Bange blanke man 
 

Ik zag Turken aan de Schelde 

Marokkanen in de stad van Gent 

en ‘k hoord’ op de markt van Brussel 

Algerijnen met een vreemd accent 

 

In Keulen zag ik Chinesen 

magere mannen uit Pakistan 

In Londen Sikhs uit India 

Met nen dikke tulband an 

 

Ik zag naakt’ Amazone-Indianen 

ik zag Crees uit Noord-Canada 

En uit Lubumbashi kwam Deda 

een prinses uit zwart Afrika 

 

Ik zag Bantoes in ons cafeetje 

ik zag Tutsi’s op de tram 

ik zag Zoeloes dansen en springen 

en roff’len op den tamtam 

 

Ik zag Egyptische matrozen 



 

 

  5 

 

in de haven van Rotterdam 

ik zag Portugese Joden 

in de winkels van Amsterdam 

 

Ik zag Inka’s in Oostende 

Chilenen op het Brugse Zand 

daar speeld’ een zigeunerorkestje 

van een volk zonder vaderland 

 

Al de kinders van moeder aarde 

op charango en met gamelan 

ze roepen en zingen aan ons deuren 

 

doet open bange blanke man 

doet open bange blanke man 

doet open bange blanke man 

 

Ik zie gevangenen… 
(enkele leden komen met handboeien naar voor) 

 

Ik zie mensen die gevangen zitten in zichzelf. Ik zie kinderen en jongeren die gevangen zitten in 

geheimen uit schrik om niet aanvaard te worden. Ik zie eindeloze rechtszaken. Ik zie mensen die 

weigeren tweede kansen te geven. Ik zie mensen die in de gevangenis zitten omdat ze opkomen voor 

hun  en andermans rechten. 

 

Maar ik zie ook KLJ’ers die er alles aan doen om te tonen dat je altijd jezelf mag zijn. Ik zie initiatieven 

om gevangen een tweede kans te geven op de arbeidsmarkt. Ik zie gevangenen die hun tweede kans 

met beide handen grijpen. Ik zie mensen die telkens weer vergeven als de persoon spijt heeft van zijn 

daden. Ik zie kinderen en jongeren die op de “schrijf ze VRIJ-dag” zoveel mogelijk brieven schrijven 

om gevangenen vrij te krijgen die onterecht in de gevangenis zitten. 

 

We zijn dankbaar Jezus!  

 

Ik zie doden… 
(enkele leden brengen bloemen naar voor) 

 

Ik zie kinderen en jongeren die niet aanvaard worden en als dood worden aanzien. Ik zie graven die 

nooit worden bezocht. Ik zie oorlog waar kinderen en jongeren worden gedwongen om aan deel te 

nemen.  Ik zie vele onschuldige slachtoffers. 

 

Maar ik zie ook KLJ’ers die samenkomen met de afdeling om samen het verlies te dragen. Ik zie 

KLJ’ers die samen met de priester de uitvaartmis  helpen organiseren. Ik zie dat de dood niet het 

einde is. Ik zie mensen die twisten zonder oorlog oplossen. Ik zie dat de liefde overwint. 

 

We zijn dankbaar Jezus! 

 

LIEDJE: Sarah Bettens - Ik leef 
 
Mag ik nog even 

hier bij jou 
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Mag ik nog een keer 

voor het leven 

Mag ik in stilte 

hier bij jou 

Mag ik nog een keer 

om je geven 

'k Heb niet altijd juist geleefd 

maar toch iets moois geleerd 

 

Refrein: 

En ik leef (en ik leef) 

Alles gaat fout maar 't is goed 

zolang ik het beleef 

Want ik leef 

 

Ik was je verloren 

en mij ook 

alles proberen, voor ik oud word 

Maar ik sta nog steeds rechtop 

Dit keer gewapend 

voor het koud wordt 

Ik heb je altijd graag gezien 

ben jij mijn geheim misschien 

 

Want ik leef (en ik leef) 

Alles gaat fout, maar 't is goed 

zolang ik het beleef 

Want ik leef 

 

Dat ik nu zonder spijt 

nog verder mag, nog kansen maak 

dat jij, dat je weer lacht naar mij 

je lacht naar mij (x2) 

 

refrein (x2) 

 

Jaarthemaviering: ‘K Leef! 
 
Vooraf even dit: 

Deze uitgewerkte eucharistieviering is een aanbod en kan naargelang de mogelijkheden en de plaats 

gerust bijgewerkt worden. 

Overloop met je parochiepriester of voorganger wat haalbaar is in de plaatselijke  

kerkgemeenschap.  

Deze viering is opgebouwd rond de 7 werken van barmhartigheid  ( de hongerigen spijzen,  de 

dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de 

gevangenen bezoeken, de doden begraven.  

Om de 7 werken zichtbaar te maken in de kerk kan je elk van de werken concreet voorstellen met een 

(of meerdere) voorwerp(en). Hier zijn enkele voorbeelden: 

 

 de hongerigen spijzen: broden 

 de dorstigen laven: flessen water of wijn 

 de naakten kleden: kledingstukken  

 de vreemdelingen herbergen: reistassen 
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 de zieken verzorgen: verbanddoos 

 gevangenen bezoeken: een foto van 2 handen die elkaar vriendschappelijk de hand schudden 

(vriendschap bieden aan iemand die eenzaam is), een sleutel (sleutel tot de wereld van 

iemand die gevangen zit in zijn eigen (denk)wereld) 

 de doden begraven: rouwkrans, kruis, wierook 

 

Dit zijn natuurlijk alleen maar voorbeelden. Deze suggesties kan je naar eigen aan 

voelen inbouwen en gebruiken. 

 

Bijlagen: 

 Onder bijlage 1 kan je een voorbeeld vinden van een eucharistisch gebed. 

 Onder bijlage 2 vind je enkele voorbeelden van passende muzikale momenten tijdens de 

viering 

 

 

 

Kruisteken en welkomstwoord 
Priester 

Laten wij deze viering beginnen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige 

Geest zij met u allen. 

 

Leiding 

Hoe voel je dat je werkelijk leeft? Vaak voel je dat je leeft door iemand een dienst te bewijzen, 

waarvoor je in ruil ook weer een goed gevoel krijgt. Dit gevoel kan zowel door bekenden als door 

onbekenden teweeg gebracht worden. Hoe spontaner de geste, hoe beter het gevoel. Hoe meer je 

voelt dat je leeft. ‘K leef!  

 

We heten u hartelijk welkom in deze viering.  

Ons jaarthema is ‘K leef, hierin wordt de K in KLJ in de kijker gezet. We willen tonen dat deze K 

modern kan zijn, dat KLJ op een hedendaagse manier verder gaat in de voetsporen van Jezus.   

Dit jaarthema kan vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden: 

‘k Leef: We zijn een levendige KLJ groep met veel actieve leden en hopen dat ook nu weer te zijn met 

een jaar vol toffe activiteiten en een fantastisch kamp. 

 

K leeft: De K binnen KLJ bruist van energie en leeft in alles wat we doen binnen de KLJ. Door de 

waarden waarvoor de K staat kunnen we ons laten inspireren om actie te ondernemen. Om elkaar en 

anderen te steunen. 

 

Het jaarthema is opgebouwd rond de 7 werken van barmhartigheid, deze komen ook aan bod in deze 

viering. Ze kunnen een houvast bieden in het leven, een leidraad zijn. 

 

 

Vergevingsmoment  
Priester 

We leven allemaal op onze eigen manier. Volgens ons eigen geloof, met ons welbepaald karakter en 

volgens onze eigen levensstijl. Soms houden we ons zo vast aan deze eigenschappen dat we geen 

ruimte maken voor verandering of vooruitgang.  Hiervoor vragen we vergeving. 

 

KLJ’er 

 Soms verwelkomen we niet iedereen met evenveel warmte.  Laten we onze vooroordelen achter ons 

laten en een glimlach schenken aan iedereen. Immers, wanneer de mond glimlacht, glimlacht het hart. 
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Allen (na elke schuldbede): 

Tot zeven maal zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld. 

Tot zeven maal zeventig maal, want de Heer heeft ook met mij veel geduld 

 

KLJ’er 

 Soms brengen we te weinig leven in de K. Laten we daar dit jaar verandering in brengen door de K 

meer aanwezig te maken. Door onverwacht een compliment uit te delen, door een ander 

onbaatzuchtig te helpen of door af en toe een moment van rust in te bouwen. 

 

Allen (na elke schuldbede): 

Tot zeven maal zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld. 

Tot zeven maal zeventig maal, want de Heer heeft ook met mij veel geduld 

 

KLJ’er 

Soms denken we dat we het centrum van de wereld zijn, dat het leven enkel rond onszelf draait. Laat 

ons niet enkel oog hebben voor onszelf, vriendschap komt immers van twee kanten. 

 

Allen (na elke schuldbede): 

Tot zeven maal zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld. 

Tot zeven maal zeventig maal, want de Heer heeft ook met mij veel geduld 

 

 

Openingsgebed 
 
Priester: 

God, onze Vader, Jij gaat met ons mee, in goede en kwade dagen. 

Geef ons sterke schouders en voldoende draagkracht en leer ons mensen zijn die oog, oor en hart 

hebben voor elke medemens. Net zoals Jezus barmhartig was naar de mensen die zijn leven kruisten. 

We vragen om Jouw nabijheid, Jouw warmte en barmhartigheid, omdat we zelf te klein zijn om alle 

problemen op te lossen. 

Help ons elkaar tot steun te zijn zodat wij ons steentje kunnen bijdragen aan een verdraagzame en 

behulpzame samenleving. 

 

Allen: 

Amen 

 

Lezing: De 7 snaren 
We zijn in Brugge de Middeleeuwen. Een tijd van kastelen, ridders, prinsen en prinsessen in mooie 

bollige jurken. Els, Hans en Sonja zitten op het plein te kijken naar de marktkramers die al roepend 

hun waren willen verkopen. Plots duikt de vreemde oude vrouw op. Ze woont al een tijdje in Brugge 

maar ze houdt zicht altijd op de achtergrond. Ze heeft een geheim, en de tijd is er gekomen om dat 

geheim te delen, want zij is al te oud aan het worden. 

 

De oude vrouw, genaamd Marie-Claire, stapt op de jongeren af en vraagt hun aandacht. “De stad 

heeft jullie nodig. Het is een zware tijd voor iedereen en de mensen in deze stad weten niet meer wat 

juist is.” De drie jongeren stemmen in op het mysterieuze voorstel van de vrouw en gaan met haar 

mee naar haar thuis. Bij haar thuis aangekomen, neemt ze hen mee naar een achterkamertje waar er 

een mooie gouden harp staat. Zo een mooi instrument hebben ze nog nooit gezien. Een harp is een 

heel speciaal snaarinstrument, het geluid ervan, brengt rust en kalmte. Deze harp is niet alleen van 

goud, maar heeft ook maar 7 snaren! 
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Vol bewondering bestudeert Hans de 7 snaren. Hij merkt op dat de harp onder een dikke laag stof ligt. 

“Er is al lang niet meer op gespeeld?” Marie-Claire kijkt met een bedroefde blik naar Hans en begint 

haar verhaal. “Dat klopt mijn beste jongen. Deze harp is zeer speciaal en bestaat al sinds het begin 

van de mensheid. De harp staat symbool voor de zeven werken van barmhartigheid.” 

 

Sonja en Els keken elkaar aan en haalden hun schouders op. Hier hadden ze nog nooit van gehoord. “Het gaat 

over zeven daden die een mens gedurende zijn leven uitvoert om goed te leven. Maar helaas, houdt er 

niemand zich nog aan. De harp zal enkel gered kunnen worden, als mensen weten wat het is om barmhartig te 

leven. Iemand moet het hen tonen.” En zo kregen Sonja, Els en Hans van Marie-Claire een lijstje mee met de 

zeven werken van barmhartigheid. 

 

Onderweg terug naar de markt, komen ze Laura tegen. Laura komt uit een groot gezin, ze heeft zes broertjes 

en twee zusjes. Thuis krijgt ze bijna geen eten. Hans, die een brood had gekocht op de markt, voelt dat hij het 

brood niet kan houden. Zijn familie komt goed rond. Hij geeft het brood met een glimlach aan kleine Laura die 

met haar ogen vol tranen Hans aanstaart. Zo een goed mens heeft ze nog nooit gezien.  

 

Sonja en Els wandelen verder langs de rivier en zien iets verderop een oude vrouw tegen een huis bewusteloos 

liggen. De vrouw stamelt om een beetje water, ze heeft de hele stad doorgewandeld om tot aan de rivier te 

komen, maar is toen neergevallen. Sonja neemt een emmer en brengt haar water. Els staat intussen haar 

mantel af, de vrouw heeft het immers erg koud en ze heeft maar een heel dunne jurk aan.  

 

Tjonge tjonge, wat een dag! Pas dan hebben de drie jongeren tijd om het lijstje te bestuderen. Ze lezen het 

volgende: 

 

“De eerste drie zijn al volbracht! Perfect, laten we morgen het lijstje verder bestuderen.” Sonja, Els en Hans 

gaan elk in hun eigen thuis slapen. ’s Nachts hoort Els een klop op de deur van haar huis. Haar ouders hebben 

het geluid niet gehoord, dus Els gaat opendoen. Er staat een vrouw op de stoep met haar been slepend. “Het 

spijt me dat ik u zo laat nog stoor, maar ik heb mijn been gekwetst en was onderweg naar huis.” “Geen 

probleem, laat me even uw been verzorgen en rust hier even uit tot morgen. U mag in mijn bed slapen.”  

De volgende ochtend komen de jongeren terug samen. Ook de vierde en vijfde regel is nu ingevuld door Els 

haar nachtelijke bezoeker. 

 

Hans is erg blij hiermee! Laten we meteen naar Marie-Claire gaan om haar onze vooruitgang te tonen! Sonja, 

Els en Hans komen aan bij het huis van de oude vrouw en zien dat er geen licht brandt. Oei, zou ze nog slapen? 

Ze gaan via een achterdeur naar binnen en zien Marie-Claire in haar bed liggen. Het lijkt alsof ze vredig aan het 

slapen is, maar ze ademt niet meer. Ze is gestorven in haar slaap. Droevig gaan Sonja, Els en Hans aan de slag 

om haar een laatste dienst te bewijzen en een mooie begrafenis te geven.  

 

Een paar dagen later, staan ze terug aan haar graf. “Ik had haar zo graag verteld dat we de gouden harp gered 

hebben.” Zei Els. “Ja maar helaas hebben we nog een daad niet volbracht..” merkte Sonja op. Droevig gingen ze 

op weg naar de markt, tot Hans de stilte onderbrak. “Jawel! We hebben wel alles opgelost! Marie-Claire was de 

gevangenen, zij was de gevangene van het geheim van de harp, door het te vertellen aan ons is ze bevrijdt.” Ze 

snelden naar het huis van Marie-Claire en zagen inderdaad dat de harp in zijn volle glorie stond te schijnen!  

 

Duiding van de lezing 

De zeven snaren staan voor de manier waarop wij als mens leven, in KLJ, in onze familie, bij onze 

vrienden en vriendinnen. We willen als jongere graag anderen helpen. Er zijn genoeg momenten in 

ons leven waarbij we de kans hebben om barmhartig te zijn, maar nemen we deze dan ook? 

 

We kunnen deze zeven werken van barmhartigheid heel strikt bekijken, de dorstigen laven, de 

mensen die honger hebben eten geven, de zieken bezoeken, vreemden herbergen… Maar we 

kunnen ze ook anders bekijken, mensen hebben dorst en honger naar hun hobby, een passie, een 
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soort dieptegang. Sommige KLJ-leden ken jij misschien niet zo goed, en zijn een soort vreemde voor 

jou, maar toch kan je ook hem of haar een gevoel van warmte geven, en op die manier “herbergen”. 

Ook bv. een vriendje met gescheiden ouders kan je uitnodigen om bij jouw thuis te komen spelen, dan 

bied je hem iets aan wat hij niet kent, een liefdevolle familie. Dit kan je zien als de naakten kleden.  

 

In vele situaties, op KLJ, op school of erbuiten kan je de zeven werken van barmhartigheid toepassen, 

en alleen als we allemaal die manier van leven toepassen, kunnen we voor iets moois zorgen. Een 

mooie en betere wereld! 

 

 

Lied  
Zie suggestielijst in bijlage 2   

 
 

Evangelie (Mt 25, 31-46) 
Wanneer de Mensenzoon  komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen, dan zal 

Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht 

worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De 

schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand.  Dan zal de koning 

tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: “Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het 

koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt.  Want Ik had honger en 

jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was 

vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.  Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek 

en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.”  Dan 

zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te 

eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven?  Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en 

U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed?  Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis 

gezien en zijn we naar U toe gekomen?”  De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat 

je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”  Dan zal Hij zich 

ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan en tegen hen zal Hij zeggen: “Ga weg van Mij, 

vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen.  Want Ik had 

honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken 

gegeven,  Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen, Ik was naakt en jullie hebben Me 

niet gekleed, Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie hebben niet naar Me omgezien.”  Dan zullen 

ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of 

naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we U niet geholpen?”  Dan zal Hij hun antwoorden: “Ik 

verzeker jullie, alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij 

gedaan.”  Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.’ 

 

Alternatief evangelieverhaal: 
 

 

 

Dit vertelde Jezus toen er op een dag een godsdienstleraar kwam die wilde onderzoeken of Jezus' 

ideeën wel zuiver waren. 'Meester', vroeg hij, 'wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen?' Jezus 

vroeg: 'Wat zegt de wet van Mozes daarover?' Hij antwoordde: Ge moet van de Heer, uw God 

houden met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En u moet net zoveel van 

uw naaste houden als van uzelf.'  

'Goed!' zei Jezus. 'Doe dat en u zult eeuwig leven krijgen.' De man voelde zich aangesproken. Om 

zich te rechtvaardigen, vroeg hij: 'Wie is eigenlijk mijn naaste?'  

Als antwoord gaf Jezus hem dit voorbeeld: 

'Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen. Zij rukten 

hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen. 

Toevallig kwam een priester langs. Maar toen hij de man zag liggen, ging hij aan de overkant van de 
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weg voorbij.  

Een tempeldienaar die voorbijkwam, deed hetzelfde en liet de man gewoon liggen.  

 

Gelukkig kwam er ook iemand langs die medelijden kreeg toen hij hem daar zag liggen. Het was een 

Samaritaan. De Samaritaan knielde naast hem neer, verzorgde zijn wonden met olie en wijn en legde 

er verband om. Daarna tilde hij hem op zijn ezel en ging er zelf naast lopen.  

 

Zij kwamen bij een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende morgen gaf hij de 

herbergier twee zilveren munten en zei: 'Zorg goed voor hem. Mocht dit geld niet genoeg zijn, dan 

betaal ik de rest de volgende keer wel.'  

 

'Wat denkt u? Wie van deze drie was de naaste van het slachtoffer van de roofoverval?' 'De man die 

medelijden met hem had', was het antwoord. 'Precies', zei Jezus. 'Volg zijn voorbeeld dan.' 

 
 

Homilie  
Voor de priester om uit te werken. 

Thema’s: 

 Honger en dorst 

Zieken en gevangenen 

 Luisterbereidheid 

Ogen niet dicht doen voor andermans leed 

Niet racistisch zijn 

Mantelzorg  

 

Geloofsbelijdenis  
 

Priester: Ik geloof in God de vader die het goed voor heeft met mensen en die mij oproept om 

goed te zijn voor anderen.  

Allen: Ik geloof in een wereld van gelijkheid. Een wereld waarin niemand honger hoeft te lijden.  

 

Priester: Ik geloof in Jezus Christus de zoon die van iedereen houd en die altijd bij ons is. Hij die 

gezonden is om ons te helpen goede mensen te worden. 

Allen: Ik geloof dat ik pas ten volle kan groeien als mens, als ik kan afstappen van mijn eigen gelijk 

en durf openstaan voor andere volkeren en culturen, voor andere visies en overtuigingen. 

 

Priester: Ik geloof in Gods geest, die ons aanzet om een steun te zijn voor onze naasten in moeilijke 

tijden. 

Allen: Ik geloof in vriendschap en zorg voor wie ziek is. Dat we een bron van hoop kunnen zijn, 

geduldig en onvermoeibaar, sterk als een rots in de branding. 

 

Priester: Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben, maar dat om mij heen een grote 

gemeenschap is. Een groep mensen die me helpt om me volledig te ontplooien. 

Allen: Ik geloof dat we samen een betere wereld kunnen maken door ons in te zetten voor anderen. 

Voor familie, vrienden en iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. 

 

Voorbeden  
Priester 

Rondom de tafel van brood en wijn, 

bij het Woord van God, 

bidden wij voor wat ons vandaag het meest ter harte gaat. 
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KLJ’er 

God, vervul ons met uw barmhartigheid voor hen die in het leven geraakt worden  

door verdriet, pijn, onmacht en verlies. Dat anderen hen de hand reiken en het aandurven elkaars 

zorgen te dragen. Zodat het leven hen weer toelacht. Laten wij bidden. 

 

KLJ’er 

Voor ieder onder ons die op zijn eigen plek, thuis, op school, in KLJ, 

werkt aan verdraagzaamheid, openheid en mededogen. 

Laten wij bidden. 

 

KLJ’er 

Voor hen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving en voor alle beleidsmakers. 

Dat zij alles en iedereen die aan hen wordt toevertrouwd, liefdevol en met zorg mogen behandelen. 

 

KLJ’er 

Voor ons allen hier verzameld, met onze onzekerheden, kleine en grote angsten, onze vragen over de 

toekomst, onze bekommernissen … 

Dat wij mogen geloven dat God liefde is en blijft. 

Laten wij bidden. 

 

Priester 

Gij zijt een barmhartige God, 

Gij hebt deze wereld en elke mens geschapen ten leven. 

Hoor ons, verhoor ons, 

dat vragen wij in naam van Jezus van Nazareth, 

Uw zoon en onze leidsman ten leven. Amen. 

 

Offerande  
We brengen brood aan om onze honger te spijzen, 

(twee leden brengen een man met brood aan en plaatsen die op de tafel)  

Dat wij dankbaar blijven voor het voedsel van elke dag, 

Dat wij ook onze overvloed in vraag durven stellen. 

Dat wij in onze jeugdbeweging oog hebben voor jongeren die hongeren naar meer 

En dat ook anderen mijn honger zien. 

 

We brengen wijn aan om onze dorst te laven, 

(2 leden plaatsen wijn op de tafel vooraan) 

Dat deze wijn symbool mag zijn voor het drinkbaar water in ons leven 

Dat wij altijd zorgzaam omgaan met water, 

Want drinkbaar water is een recht voor iedereen 

Dat wij de dorst van mensen blijven zien en beantwoorden, 

De dorst naar vriendschap en liefde, 

En dat wij durven geloven dat Jezus bron van echt leven is. 

 

Gebed over de gaven  
God en Vader, 

wij danken U 

voor wat Gij ons dagelijks geeft: 

brood op tafel 

mensen met wie wij dit mogen delen, 

met wie wij samen mogen optrekken. 
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Trek met ons mee, 

leer ons delen en breken 

zoals Gij U voor ons hebt gedeeld en gebroken 

in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. 

 

Groot dankgebed  
Het eucharistisch gebed wordt door de priester bepaald. Een mogelijk te gebruiken Eucharistisch 

gebed vind je in bijlage 1. 

 

Onze Vader  
Druk jullie verbondenheid uit en ga met alle KLJ’ers rond het altaar staan wanneer het Onze Vader 

wordt gebeden of gezongen. Als het Onze Vader wordt gebeden, oefen dit dan op voorhand in met de 

KLJ’ers en durf samen te zingen! 

 

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,  

geheiligd zij Uw Naam.  

Uw Rijk kome,  

Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.  

En leid ons niet in bekoring,  

maar verlos ons van het kwade.  

(Want van u is het Koninkrijk,  

en de kracht  

en de heerlijkheid  

tot in eeuwigheid.)  

Amen. 

 

Vredewens 
Geef ons uw vrede, God, en laat ons uitgroeien tot gelukkige mensen. 

We willen geen vreemden zijn voor elkaar, maar open staan voor iedereen. Zodat we vrienden kunnen 

worden en de vrede doorgeven aan alle mensen die we liefhebben. 

Geef ons geduld en verdraagzaamheid zodat we een ruzie kunnen oplossen voordat het een conflict 

wordt. We willen oog en oor hebben voor elkaar en vreemdelingen de hand reiken om samen mee te 

werken aan een nieuwe wereld, vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien. 

 

Na deze wens kan je aan alle aanwezigen vragen om een hand te geven aan  degenen die bij  

hem/haar in de buurt zitten en zo de vrede aan elkaar door te geven. 

 

Communie 
 

Communielied 
 

Bezinning 
Bij een viering in kleine groep: vraag de groepjes volgende zaken aan te vullen en te verbinden. 
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Honger (naar iets nieuws) 

 

 

 

Ik bezoek mijn oma in het rusthuis. 

 

Vrienden mogen hun geheimen aan mij 

vertellen. 

 

Ik help het nieuwe lid om zich thuis te 

voelen in onze KLJ. 

 

Ik help iemand die gepest wordt op KLJ. 

 

Ik deel mijn koekjes met andere leden. 

 

Ik laat iemand de opdracht uitvoeren die hij 

heel graag doet. 

 

Ik speel met kinderen die ik niet ken. 

 

Ik leg een ruzie bij. 

 

 

 

Dorst (naar iets leuks) 

 

 

Vreemdeling (iemand die je niet kent) 

 

 

Naakt (iemand die geen vrienden heeft of 

geen oplossing ziet) 

 

 

Ziek 

 

 

Gevangen (in zijn gedachten, in een 

situatie) 

 

 

Dood (verder kijken dan het verleden) 

 

 
Bespreek met hen dan de oplossing: 

 

 

1.Honger (naar iets nieuws) 

 

 

 

Ik bezoek mijn oma in het rusthuis. 5 of 6 

 

Vrienden mogen hun geheimen aan mij 

vertellen. 6 

 

Ik help het nieuwe lid om zich thuis te 

voelen in onze KLJ. 3 of 4 

 

Ik help iemand die gepest wordt op KLJ. 4 

 

Ik deel mijn koekjes met andere leden. 1 

 

Ik laat iemand de opdracht uitvoeren die hij 

heel graag doet. 1 of 2 

 

Ik speel met kinderen die ik niet ken. 3 

 

Ik leg een ruzie bij. 7 

 

 

 

2.Dorst (naar iets leuks) 

 

 

3.Vreemdeling (iemand die je niet kent) 

 

 

4.Naakt (iemand die geen vrienden heeft 

of geen oplossing ziet) 

 

 

5.Ziek 

 

 

6.Gevangen (in zijn gedachten, in een 

situatie) 

 

 

7.Dood (verder kijken dan het verleden) 
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Bij een viering in grote groep kan je onderstaande tekst voorlezen en eventueel het doe-moment dat 

onder de tekst staat uitvoeren. 

 

Hoop  

Blijf hopen, blijf wensen. blijf genieten, blijf doorbijten, laat niets in je weg staan. Leven zonder liefde is 

zinloos. Laat daarom je liefde blijken aan je vrienden en familie, kennissen, buren, klasgenoten en 

collega’s. Draag je steentje bij tot een betere wereld. Beperk jezelf niet, maar sta open voor nieuwe 

ervaringen en ontmoetingen. 

Maak dit zelf waar en 

 geef vriendschap en warmte 

 leef je uit in je hobby en zorg dat ook anderen dit kunnen doen 

 verwelkom nieuwe leden in de groep 

 neem het op voor iemand die gepest wordt 

 verblijd een zieke vriend(in) met een bezoek 

 neem een vriend in vertrouwen zodat je niet alleen staat, niet gevangen bent in je eigen 

(probleem)wereld 

 begraaf het verleden en blaas nieuw leven in die oude vriendschap 

 

Laat je hart openstaan voor hoop.  

 

Doe-moment erbij: laat iedereen een wens opschrijven met 

als vraag: 
 
“Wat wil jij graag doen om meer barmhartig te zijn in je KLJ, familie en bij vrienden?” 

 

Slotgebed   
God,  

Ik leef mijn leven op de manier die ik zelf gekozen heb. Laat me vertrouwen hebben in de wereld 

waarin wij samen leven.  Zodat iedereen, groot, klein, jong en oud vol enthousiasme kan zeggen: ‘Ik 

leef!’ 

 

De K leeft in ieder van ons. In onze dagelijkse leven bv. wanneer we een glimlach schenken aan een 

ander, een helpende hand bieden of een luisterend oor zijn. Ook het komende jaar willen w e de K 

verder laten leven in onszelf en de gemeenschap. 

 

Onze KLJ-groep Kleeft aan mekaar. Laat ons een hechte KLJ-groep vormen dit jaar. Vol enthousiaste 

en gemotiveerde leid(st)ers en leden. 

 

Dat we de woorden die we hier gehoord hebben mogen bekleven, en in ons dagelijks leven mogen 

gebruiken. 

Amen 

 

Zending en zegen  
Moge de Heer ons vergezellen in onze  

dagdagelijkse houding naar anderen toe. 

Laten we meer oog hebben voor barmhartigheid  

naar anderen binnen KLJ en daarbuiten. 

Moge God ons nabij zijn met Zijn zegen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.  
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Slotlied  
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 

 

Refrein 

KLJ is gezond 

Stralende ogen en een lachende mond 

Katholieke Landelijke Jeugd, dat zijn wij 

En zo willen we blijven 

 

Landelijk, zo willen wij 

En dat het nooit zo ver zal komen 

In een wereld van steen en beton 

Alleen nog maar kunnen dromen 

Van het gras, de dieren, de 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 echt mens kan zijn 

 

En met KLJ, voel je je nooit alleen 

Met meer dan dertigduizend 

Vrienden om je heen  

 

Refrein 
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Bijlage 1 : Eucharistisch Gebed  
 
Elkaar dragen in uren van nood - 

 De Heer zal bij u zijn … 

Verheft uw hart … 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God … 

 

Heer onze God,  

schepper van hemel en aarde, 

wij danken U  

voor alles wat leeft en ademhaalt, 

voor het licht van deze dag, 

voor het geluk en de liefde  

die in ons midden ontstaan; 

voor mensen die, zoals Gij,  

ons trouw blijven in dagen van lief en leed. 

Wij zeggen U dank voor die ene mens,  

Jezus van Nazareth, uw Zoon. 

Hij is uw evenbeeld  

omdat Hij er is voor de minste van de mensen. 

Hij is er ook voor hen  

die het goed hebben in dit leven, 

door hen voor te gaan  

in een leven van dienstbaarheid tot in de dood. 

Daarom zeggen wij U van harte dank  

en aanbidden U met de woorden: 

 

Heilig, heilig, heilig … 

 

Roep ons op, Vader, 

om heilig en goed te zijn  

zoals het uw wil is geweest 

op de dag dat Gij de mens geschapen hebt; 

dat wij worden zoals Gij: 

liefde die de wereld schept en draagt 

en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen. 

 

Roep ons op,  

tot gehoorzaamheid en nederigheid; 

doe ons luisteren, maak ons aandachtig  

voor het woord van Jezus Christus, 

die mens geworden is om U te dienen, 

die gehoorzaam was tot het uiterste  

en daarom, 

sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart 

verheerlijkt wordt  

door allen die zijn naam dragen. 

 

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader, 

tot kracht en sterkte, 

dat wij elkaar elke dag opnieuw  

kunnen bezielen en dragen, 

zoals Gij ons draagt en in leven houdt; 

dat wij, zoals uw Zoon,  

een steun kunnen zijn  
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voor alle zwakken en eenzamen op onze weg; 

dat wij, gesterkt door zijn woord en brood, 

elkaar kunnen dragen in uren van nood, 

als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben. 

 

Roep ons op, Vader, 

tot één gemeenschap  

door deel te hebben aan 

het lichaam en het bloed van uw Zoon. 

 

Roep ons tot gemeenschap met Hem 

in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken  

met de woorden: 

 

"Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u." 

 

Roep ons op tot gemeenschap met Hem 

in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend 

en rondgereikt met de woorden: 

 

"Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

dat voor u en allen wordt vergoten  

tot vergeving van zonden. 

 

Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt, denk dan aan Mij." 

 

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. 

 

Als wij dan eten van dit brood  

en drinken uit deze beker 

verkondigen wij de dood des Heren  

totdat Hij komt. 

 

Roep ons op, God van liefde, 

tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U, 

met elkaar en met alle mensen  

die ons tot hier hebben geleid; 

die nog met ons meegaan  

in geloof, hoop en liefde, 

of die ons blijven begeleiden  

vanuit uw heerlijkheid 

waarheen zij ons zijn voorgegaan. 

 

Roep ons op, Vader,  

tot de volle menselijkheid 

van uw Zoon Jezus Christus, 

die de zieken geneest,  

de zonden vergeeft, 

de hongerigen spijzigt,  

de kleinen tot zich roept, 

en voor iedereen woorden heeft  

van eeuwig leven; 

die ons zijn Geest zendt  

om de weg vrij te maken 

naar vrede en geluk onder de mensen. 

Daarvoor blijven wij U danken  
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en verheerlijken: 

 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw Naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, almachtige Vader, 

in de eenheid van de heilige Geest, 

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

 
 

Alternatief dankgebed 
In Hem blijft Gij ons nabij 

God, onze Heer en onze Vader, 

wij komen U danken, U loven en U prijzen zoveel als wij kunnen. 

Alles wat wij hebben komt van U. 

Bij U begint het leven en de vriendschap. 

Gij kent ons, Gij houdt van ons. 

Gij zijt de Schepper altijd door, 

Gij zijt het begin en het einde van alles. 

Uw Zoon is mens geworden zoals wij. 

Hij heeft ons geleerd wie wij zijn: 

Mensen op weg naar U, naar uw geluk en uw vrede. 

Van U verwachten wij al wat goed is. 

Daarom zeggen wij samen:  

Heilig, heilig, heilig, … 

 

Goede Vader, 

wij danken U voor Jezus, uw Zoon,  

die tot ons kwam om ons te leren wie Gij zijt: 

een Vader vol goedheid en barmhartigheid, 

die leven geeft aan mensen  

en niemand van zijn liefde uitsluit. 

Jezus’ boodschap geeft zin aan ons leven:  

in Hem blijft Gij ons nabij. 

Door Hem groeien wij in liefde voor U en voor allen  

die met ons op weg zijn. 

God, onze Vader, wij vragen U: 

zend over dit brood en deze wijn  

de kracht van uw heilige Geest, 

nu wij hier samen zijn om hem te gedenken 

die zich aan U en aan ieder van ons  

tot het uiterste gegeven heeft. 

Die op de avond voor zijn lijden en dood  

het brood in zijn handen heeft genomen 

en zijn ogen opgeslagen heeft naar U, God, zijn almachtige Vader, 

de zegen uitgesproken,  

het brood gebroken  

en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 

Neem en eet hiervan, gij allen, 

want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, 

Hij sprak de zegen en het dankgebed,  

reikte Hem over aan zijn leerlingen en zei: 
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Neem deze beker en drink hier allen uit, 

want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, 

dit is mijn Bloed  

dat voor u en alle mensen vergoten wordt tot vergeving van de zonde 

Blijf dit doen om Mij te gedenken. 

Dankbaar gedenken wij in dit samenzijn  

het leven, de dood en de verrijzenis van uw Zoon, 

zijn liefde voor U en voor elke mens. 

God onze Vader, 

aanvaard nu het offer dat wij U aanbieden. 

Schenk ons uw Geest, dat uw liefde ook in ons moge komen. 

Laat ons door deze viering sterker vertrouwen in het leven,  

in de vriendschap en de goedheid. 

Dan zal uw Rijk van vrede en gerechtigheid groeien 

en zullen wij uw Naam prijzen en U danken om uw grote gave. 

Heer, onze God, 

in Jezus uw Zoon is uw Naam geprezen voor altijd. 

Amen 

 

Bijlage 2: Suggesties liederen 
 Instead - Stacy Orrico 

 Another Day in Paradise - Phil Collins, gecovered door Brandy 

 Halleluja anyway - Candi Staton 

 Pray – Justin Bieber 

 Life ain’t easy - Cleopatra 

 I need a dollar - Aloe Blacc 

 Dear Mr. President – Pink 

 Bridge of light – Pink 

 Milord – Edith Piaf 

 

 

 


