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Dagboek vol wonderen
De leiding maakt een reuzegroot dagboek, dat regelmatig boven wordt gehaald of op een vaste plaats
ligt. Hierin kunnen de leden of leiding laten weten hoe ze grenzen hebben verlegd of grenzen hebben
helpen verleggen. Ze mogen dit in het dagboek zetten door een tekening te maken, een quote op te
schrijven, …
Aan het einde van het jaar/kamp hebben jullie een groot dagboek waarin elk lid een grensverleggend
verhaal heeft verteld. Op deze manier krijgen we een boek vol wonderen…
Hieronder vind je een bericht van God. Schrijf dit op de eerste bladzijde van jullie dagboek vol
wonderen. Het is een oproep om grenzen te verleggen en ‘wonderen’ te doen.

Bericht van God aan alle jonge mensen
"Ik, God, heb gehoord dat velen van jullie op een wonder zitten te wachten,
een wonder, dat Ik, God, de wereld zal redden.
Maar hoe zal Ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal Ik kunnen recht spreken zonder jullie stem?
Hoe zal Ik liefhebben zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag van de schepping heb ik alles uit handen gegeven,
heel mijn schepping, heel mijn wondermacht.
Neen, lieve jonge mens,
niet jullie wachten, maar Ik wacht op jullie wonder.
Uit: gebedenboek Thomas KU Leuven

Benodigdheden:
-

Groot dagboek
Stiften
Kleurtjes
Stickers
…
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Fakkeltocht vol uitdagingen en vurige vragen
Welkom
Ga samen in een kring zitten en maak het rustig. Speel ondertussen rustige muziek.
Leiding leest voor:
KLJ staat voor ontdekken:
samen op ontdekking gaan,
Samen nieuwe dingen leren, proeven, zien en horen.
Samen grenzen verleggen.
Wij gaan op deze (hopelijk) warme avond samen met de groep op ontdekkingstocht.

Inleidende tekst
Steek na het voorlezen van het onderstaande tekstje de fakkels aan.

Laat het vuur branden,
geniet van de schijn.
Omringd door KLJ-vrienden,
geniet van het samenzijn
Warmte, sfeer, gezelligheid, …
Er is zoveel om aan elkaar te geven.
Laat je inspireren,
leer om positief te leven.
Steek elkaar aan,
wees voor elkaar een licht.
En als je kan toveren,
tover dan een lach op elkaars gezicht.
Laat het vuur niet doven,
zorg voor een energieke geest.
Dan kan ik je beloven:
dit jaar/kamp wordt een feest.

Uitleg
Ken je het televisieprogramma ‘Jani gaat’? Tijdens dit programma gaat Jani allerlei uitdagingen aan.
Hij doet hierbij veel dingen die voor hem grensverleggend zijn zoals:
Jani gaat … naar het leger
Jani gaat … spoken jagen
Jani gaat … vissen
Jani gaat … pokeren
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Jani gaat overduidelijk uit zijn comfortzone.
Wij dagen ook jullie uit om hetzelfde toen.
Dit kan je onder andere doen door in zonder vooroordelen in gesprek te gaan met elkaar om zo elkaar
op een andere manier te leren kennen.
-

Verdeel de groep in kleinere groepen van bv. een tiental personen (bij voorkeur een even
aantal)
Ga per groep op weg in een mooie rustige omgeving rond je lokaal of kampplaats.
Voorzie voor elke groep een aantal fakkels.
Er zijn 6 stopplaatsen en bij elke stop hoort een enveloppe waar er telkens een uitdaging en
een vurige vraag inzit. De groep voert deze opdracht uit. Achteraf wordt de bijhorende
bezinnende quote, die in de enveloppe zit, voorgelezen door een lid. Per stop is er ook een
vurige vraag. Deze kan je telkens in groepjes van twee bespreken (eventueel met een
doorschuifsysteem).

Extra:
- Je kan de deelnemers tijdens de uitdagingen een bepaalde beperking geven (bv. iemand die
niet kan praten, iemand met de benen vastbinden, …). Bij het uitdelen van deze beperkingen
kan je rekening houden met persoonlijkheden van je leden (bv. iemand die veel praat mag niet
meer praten, …). Op deze manier zal de uitdaging alleen maar groter worden.

Vurige uitdagingen/vragen voor onderweg:
Stop 1:
- Uitdaging: Crowdsurfen – (quote: Bij KLJ wordt iedereen op handen gedragen.)
- Vurige vraag: ‘Voor wie/wat ga je door het vuur?’
Stop 2:
- Uitdaging: Samen een beek oversteken – (quote: Als groep is geen hindernis ons te groot.)
- Vurige vraag: ‘Wie of wat is voor jou een lichtpuntje?’
o Waarvoor heb jij respect? Voor wie heb je respect? Naar wie kijk je op?
o Lichtpuntjes hebben te maken met iets of iemand waar je in gelooft … Wat is voor jou
geloof? Waar geloof je in?
Stop 3:
- Uitdaging: Het touwtrektouw gespannen houden in een cirkel met z’n allen. Eén persoon loopt
erover. Zorg voor iemand die meeloopt met de koorddanser voor de veiligheid. – (quote: Veel
handen maken licht werk.)
- Vurige vraag: ‘Waarvoor heb jij een kort lontje?’
o Hoe kan je omgaan met mensen die niet op dezelfde golflengte zitten?
o Stel dat je een andere mening hebt dan je vrienden over een bepaald onderwerp, hoe
ga je hiermee om?
Stop 4:
-

Uitdaging: Een lucifer doorgeven in de cirkel, zonder dat hij dooft. – (quote: Wij gaan voor
elkaar door het vuur.)
Vurige vraag: ‘Waarvan geraak je opgebrand? Wanneer loop je jezelf voorbij?’
o Neem je wel eens teveel hooi op je vork? Hoe kan je dit voorkomen?
o Hoe ga jij om met tegenslagen? Wat heb jij hiervoor nodig?
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Stop 5:
-

-

Uitdaging: Twee leiding staan met uitgestrekte armen naar elkaar toe. De leden lopen om de
beurt zo snel ze kunnen naar deze “muur” toe. Vlak voor ze er zijn gaan de armen ophoog. De
leden die geweest zijn gaan achter de leiding staan en doen hetzelfde als de leiding (de muur
wordt op deze manier dikker en dikker). – (quote: Samen zo sterk, we breken door elke muur.)
Vurige vraag: ‘Wat geeft jou vonken en vuur? Waar ga je voor?’
o Wat is voor jou schoonheid?
o Waarvan kan jij echt genieten?

Stop 6:
- Uitdaging: Elk lid staat op een verhoog en laat zich met gesloten ogen naar achter vallen, het
lid wordt opgevangen door de hele groep. – (quote: KLJ, een blindelings vertrouwen. KLJvrienden hebben elkaars “rug”.)
- Vurige vraag: ‘Kom je soms op je stappen terug en hoe voel je je daarbij?’

Slottekst (optie 1): Samenwerking is…
Samenwerking
is beseffen dat op jou wordt gerekend.
Jij bent belangrijk.
Samenwerking vind je waar mensen luisteren;
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf laten uitspreken.
Samenwerking vind je waar mensen het beste wensen voor elkaar
uit de grond van hun hart
zomaar
omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig te maken.
Samenwerking vind je
waar mensen meningsverschillen kunnen uitspreken
in wederzijds geloof en vertrouwen,
waar mensen het niet te lastig vinden
te gaan naar anderen
en elkaar te ontmoeten, te ontvangen.
Samenwerking begint bij jezelf,
door eenheid te vinden in je denken en doen:
van je woorden je leven maken
en van je leven je woorden.
Samenwerking begint daar waar hart en handen
samen op weg willen
naar dat Rijk
van gerechtigheid en liefde.
Dat is grensdoorbrekend.
Uit: http://www.sgsnbao.be/
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Mogelijke liedjes
Vonken en vuur – Clouseau
Een ster - Stan Van Samang (voor een hoekje met vlammetjes die je graag levendig houdt)
Let it shine - Take that
Er brandt een vuur diep in mij – Get Ready
Firework – Katy Perry

Benodigdheden
-

Rustig, akoestisch nummer
Fakkels (eventueel overdag zelf gemaakt)
Touwtrektouw
Lucifers
Grote fakkels
Balpennen
Eventueel afgeprinte vragen
Eventueel theelichtjes + papierrondjes maken die in theelichtjes passen (of de theelichtje op
ronde omgekeerde bierkaartjes zetten en daar de naam opschrijven)
Muziekinstallatie
Emmers met water om de brandende fakkels te doven.
…
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Ik droom ervan om samen met Trias grenzen te verleggen
Wat je naam of afkomst ook is: iedereen heeft dromen. Maar voor vele mensen op onze planeet zijn
deze dromen onhaalbaar door armoede, analfabetisme, corruptie of discriminatie. Elke dag opnieuw
verspillen die hindernissen het talent van honderden miljoenen mensen.
Trias strijdt wereldwijd tegen hindernissen die de zelfontwikkeling van ondernemende mensen
blokkeren.
Trias zorgt ervoor dat mensen samenwerken, zonder onderscheid van ras, leeftijd en geslacht. Door
hun boeren- en ondernemersverenigingen te versterken, zorgen ze voor hogere individuele
gezinsinkomens.
KLJ bouwt samen met Trias aan deze dromen. Wil je hieraan meebouwen? Mail dan naar
solidariteit@klj.be

Zing samen met Trias voor dromen
Trias maakte een lied: ‘Sta me toe te dromen’.
Je kan dit lied vinden via Youtube: “Sta me toe te dromen - Eva De Roovere, Jim Cole & Tom
Kestens”
Je kan het lied ook vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=luvBWaGVHxA

“Verleg hier grenzen zodat ze in het Zuiden grenzen kunnen verleggen”
Hang een wereldkaart op aan de muur en geef iedereen een pak post-its. Op deze post-its kunnen ze
alle grenzen opschrijven die ze persoonlijk al verlegd hebben. Hierna geef je je leden de opdracht om
deze te plakken op de wereldkaart. Ze moeten dit natuurlijk niet willekeurig plakken. Hoe groter de
grens was die ze voor zichzelf overschreden hadden hoe verder dat ze post-it van België moeten
plakken. Hierna kan je samen met de groep de wereldkaart eens overlopen. Zo komen er ongetwijfeld
mooie grensverleggende verhalen naar boven.

Doe mee
Surf naar www.triasngo.be en klik op ‘doe mee’. Hier kan je ontdekken wat je met je KLJ-afdeling kan
doen. Zo geven we samen dromen kansen!
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Casa abierta (Zuid-Amerikaans lied van hoop, vrede en gerechtigheid)
Casa abierta
Ik wil op goede voet staan met mijn broeders,
van noord naar zuid tot het eind van de wereld.
Weten, horen en een helpende hand bieden.
Spelend zweten, dat is gezond. We zijn
allemaal mensen. Wat maakt het uit, je kleur,
het ras, vanbinnen hebben we allemaal
gevoelens. Wat hebben we meer nodig, als er
van binnen goede gevoelens zijn dan mogen
die daar niet binnen blijven. Hier is mijn open
huis. Er is een bord voor je op onze tafel, een
beetje schaduw onder de boom voor je hoofd,
een open boek, jouw leven, mijn deur. Een
open huis. Vriendschap stelt je geloof niet in
vraag. De aarde is er om van te houden
zonder onderscheid tussen godsdienst of vlag.
Open huis. Ik wil je veel geluk wensen en je
vriend zijn tot aan de dood. Laat de afstand
geen parten spelen en laten we de
vriendschap niet verhandelen We zijn allemaal
mensen. Wat maakt het uit, je kleur, het ras,
vanbinnen hebben we allemaal gevoelens.
Wat hebben we meer nodig, als er van binnen
goede gevoelens zijn dan mogen die daar niet
binnen blijven.

Quiero estar bien con mis hermanos, de norte
a sur al fin del mundo. Saber oír y dar mis
manos. Sudar jugando algo bien sano. Todos
aquí somos humanos. Que más me da el
color, la raza, dentro tenemos sentimientos.
Que necesitan de sustento, si adentro hay
buenos sentimientos no se pueden quedar
adentro. Aquí esta mi casa abierta. Hay un
plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol
para tu cabeza, libro abierto tu vida mi puerta.
Casa abierta. La amistad no cuestiona tu
credo. A la tierra le gusta que amemos sin
distingos de culto y bandera. Casa abierta.
Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo
hasta la muerte. Que la distancia no me
entuma y la amistad no se consuma. Todos
aquí somos humanos. Que más me da el
color, la raza, dentro tenemos sentimientos.
Que necesitan de sustento, si adentro hay
buenos sentimientos no se pueden quedar
adentro.

Open huis
Duo Guardabarranco: Salvador en Katia Cardenal
Broer en zus Katia en Salvador Cardenal groeiden als Duo Guardabarranco uit tot ambassadeurs van
Latijns-Amerika. Hun poëtische teksten en folkmuziek verspreiden een boodschap van hoop, vrede en
gerechtigheid. Beluister het nummer Casa abierta via http://bit.ly/SpaansLied of bekijk de video op
YouTube met de zoektermen ‘Casa abierta Duo Guardabarranco’

Grensverleggende quotes
Laat als afsluiter vier KLJ’ers een quote voorlezen en maak het hierna telkens even stil. Geef
eventueel ook de mogelijkheid om op quotes te reageren.
-

Een grens is eigenlijk een wens om verder te gaan.

-

Je krijgt steeds meer ruimte ter beschikking als je je grenzen blijft verleggen.

-

Dankzij mijn grenzen heb ik ruimte.

-

Loslaten is niets anders dan stoppen met vasthouden.
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Kom uit je kot
Voorbereiding
Spreek op voorhand af wie mee wil werken aan deze bezinnende activiteit. Spreek af waar je een dag
(of een halve dag) stage wil lopen buiten je eigen leefwereld. Een dag in een zorginstelling kan ieders
ogen openen. Vraag dit gerust aan het rusthuis uit je dorp (met evt. familieleden van KLJ-leden), aan
een jeugdzorginstelling,… Je kan ook een activiteit organiseren samen met een naburige AKABEgroep, ...
Tip: Ken je geen instelling bij jou in de buurt? Ga naar www.geopunt.be en zoek bij kaarten en
plaatsen naar welzijn, gezondheid en gezin. Afhankelijk van het type dat je hier selecteert, vindt je
verschillende mogelijkheden. Een navraag bij je ouders en leden leert je misschien ook al veel. Neem
ook eens een kijkje op de website van de sociale kaart: https://www.desocialekaart.be/ bij je zoektocht
naar een organisatie in je buurt.

Nabespreking
Na deze stage organiseer je een open moment voor alle leden die meegingen en niet meegingen.
Hierop kan je de ervaringen delen die je opdeed. Volgende vragen kunnen hierbij helpen. Je kan de
methodiek van het wereldcafé hiervoor gebruiken, waarbij je aan 6 tafeltjes (afhankelijk van het aantal
personen) een vraag legt. Iedereen begint aan een tafeltje en is vrij om te verhuizen naar een andere
tafel van zodra hij het wil. De vragen die bij een tafeltje horen zijn onderstaande:
-

Welke ervaring zal je steeds bij blijven?
Wie van de mensen die je tegenkwam zou jij wel kunnen zijn en waarom? Zou je ook in deze
plaats willen zijn?
Hoe gedroegen/gedragen omstaanders (familie, verzorgers, …) zich tegenover deze
personen? Wat zou jij doen moest een familielid van jou in deze situatie zitten?
Hoe stonden deze mensen in het leven? Wat neem je van deze dag mee over je eigen leven
en omgeving en hoe je ernaar kijkt?
Wat vond je het leukste moment van deze dag?
…

Afsluiten van dit moment kan je bij een gezellig kampvuur doen of bij een vuurkorf. Onderstaande
tekst kan je hiervoor gebruiken:
Ik liep door de winkelstraten.
Overal waren er mensen.
Ik zag haastige en slenterende mensen,
rijke en arme mensen, jong en oud, blije en droevige gezichten.
Allemaal waren ze op zoek naar 'iets' dat ze in de uitstalramen niet vonden.
Straatzangers lokten even volk en dan deinde de massa weer verder.
Iemand werd ziek op straat; men schrok even van het geluid van de ziekenwagen
maar na tien minuten wist de massa niet meer dat er iets gebeurd was.
Een massa, dat is niemand. Maar als ik nu iemand uit de massa neem,
en ik ga met hem of haar iets drinken op een terras,
dan zou die iemand een mens worden, met een eigen gezicht, een eigen verhaal.
De mens is een eigenaardig fenomeen: hij loopt zomaar ontelbaar rond,
maar treed je ermee in een dialoog, dan wordt hij enig en onvervangbaar.
Uit: https://www.kuleuven.be/thomas/page/gebedenboek/tekst/56996/
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Stap over de grens
Inleiding
Bekijk het Youtubefilmpje dat je kan vinden via de zoekterm: “Nike #Breaking2: Trailer”
Je kan het filmpje ook vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=hm37fUTvovc

Tekst om voor te lezen na het filmpje
Nike probeerde in 2017 een record te verbreken door een marathon onder de twee uur te laten lopen.
Het lukte net niet onder de twee uur, maar het resultaat was evenwel verbluffend. Via deze link vind je
alle info: (https://www.runnersweb.nl/nieuws/handleiding-marathon-2-uur.htm)

Wat willen we bereiken?
Laat de leden in groepjes van ongeveer zes personen opschrijven wat ze nog graag willen bereiken in
hun leven of waarover ze dromen. Ieder lid heeft één blad waarop hij/zij opschrijft wat hij/zij wil
bereiken. Overloop dit met de rest en stel gerust vragen.
Laat daarna dit blad bij iedereen rondgaan en laat iedereen opschrijven hoe hij/zij hieraan kan
bijdragen. Bespreek elk blad afzonderlijk.

Lied: Zjef Vanuytsel – Je kunt niet zonder de anderen
Je kan dit lied terugvinden op Youtube via de zoekterm: “Je kunt niet zonder de anderen - Zjef
Vanuytsel”
Je kan het liedje ook vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=15ntNmlb61c

Nabespreking
We schreven daarnet vlijtig op hoe we elkaar kunnen helpen. Maar wat vertelt dit nu over onszelf?
Hoe staan wij tegenover anderen volgens hetgeen we hier opschreven? Vraag gerust aan de leden
om dit uit te drukken met een dier, een voorwerp, een lied etc. vraag steeds of dit ook voor de anderen
herkenbaar is.
Extra: Je kan ook iemand anders één element laten wegnemen uit 'jouw toekomst'. Bespreek nu hoe
iedereen hierop zou reageren/omgaan.
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Droomfabriek
Uitleg
De leden mogen drie keer een rondje tekenen/verven.
1. Op de eerste tekening moeten ze tekenen/schrijven wat hun grote droom is (20 min)
2. Op de tweede tekening moeten ze tekenen/schrijven wie ze hier allemaal voor nodig hebben
(10 min). Aan -12 kan je vragen om een brief te schrijven om te vragen om hem/haar hierbij te
helpen
3. Op de derde tekening moeten ze tekenen/schrijven wat een grote tegenslag zou zijn voor hun
droom waardoor deze teniet wordt gedaan of verpest.

Afsluiter
Elk kind mag zijn tekening verbranden in het kampvuur/ de vuurkorf. Elke keer dat er een tekening in
het vuur wordt gegooid mogen de kinderen krijsen/roepen en lawaai maken, zodat de dromen mogen
uitkomen zonder dat er iets misloopt. Je kan ook de kinderen in een cirkel leggen zodat ze elkaars
buik voelen opspannen wanneer ze krijsen.
Op het einde vraag je aan de kinderen om het even stil te maken bij het vuur. Je kan onderstaand lied
laten spelen:

Ruimtevaarder- Kommil Foo
Je kan dit liedje vinden door op Youtube deze zoekterm in te geven: “Ruimtevaarder, Kommil Foo”
Je kan het liedje ook vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=59FGL4GNPwA
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Over de streep
Inleidende tekst
Ik trok een streep,
Tot hier,
Nooit ga ik verder dan tot hier.
Toen ik verder ging
trok ik een nieuwe streep,
en nog een streep.
De zon scheen
en overal zag ik mensen,
en iedereen trok een streep
iedereen ging verder.
Uit het werk van Toon Tellegen (1941)

Uitleg
Laat iedereen aan de ene kant van het lokaal staan. Zorgt dat er visueel een streep is op de grond.
Je leest stellingen voor die telkens beginnen met “Ga over de streep als…”
Geef telkens voldoende tijd om over de streep te gaan, behandel de vragen niet in een sneltempo.
Als begeleider lees je enkel voor, je doet niet mee.

Stellingen
Hier enkele voorbeeldstellingen. Bedenk er zeker nog enkele bij en probeer in te spelen op je afdeling.
Zorg dat er steeds ruimte is voor nabespreking.
Ga over de streep als
- je ooit uit vrije wil naar de KLJ kwam, m.a.w. mijn ouders hebben me niet gedwongen of
beloond ☺.
- je door KLJ al grenzen hebt verlegd voor jezelf.
- je je zorgen van thuis/op school/ dankzij een KLJ-activiteit al eens even was vergeten.
- je al eens tegen je zin naar de KLJ-activiteit vertrok.
- je al eens met een slecht-gevoel thuiskwam van de KLJ-activiteit.
- je gelooft in Iets of Iemand, een ‘God’ bijvoorbeeld.
- je jezelf al eens niet begrepen of alleen voelde binnen onze KLJ-groep.
- ….
Als begeleider kan je op een discrete manier streepjes zetten bij hoeveel vragen er daadwerkelijk
iemand over de streep ging. (Onopvallend en geen namen, enkel aantal om te zien of er vragen zijn
die zeker nog eens extra moeten opgepikt worden in de terugkoppeling)
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Terugkoppeling
Hieronder kan je een aantal richtvragen vinden die je kan gebruiken in de terugkoppeling. Het is ook
prima om de deelnemers enkel over deze vragen laten na te denken en niet echt te bespreken.
-

Wanneer heb je iemand over de streep zien gaan terwijl je het niet had verwacht?
Bij welke vraag had je verwacht dat iemand over de streep ging gaan en het niet deed? Wie?
Waarom?
Waarom zouden sommige mensen misschien niet gedurfd hebben om over de streep te
gaan?
Vond je het moeilijk om over die streep te durven gaan? Waarom wel/niet?
Welk moment vond je het moedig dat die andere over de streep ging?

Extra: Maak envelopjes met ieders naam op. Geef iedereen even veel lege briefjes als er deelnemers
zijn. De deelnemers gaan in een kring zitten (ver genoeg uit elkaar).
Iedereen krijgt een envelop en deze worden om de zoveel tijd doorgegeven tot je terug je eerste
exemplaar hebt. Je steekt in elke envelop een briefje met een boodschap voor die persoon (met hier
nog eens een verwijzing naar de stellingen of met andere dingen die je al lang eens tegen die persoon
wou zeggen/vragen). Je maakt zelf de keuze om anoniem te blijven of je naam erop te zetten. De
enveloppen worden dicht gekleefd en aan iedereen persoonlijk afgegeven.

Slottekst
Groeien is verder de hoogte in schieten,
telkens wat langer, van groter naar groot.
Groeien is steeds nieuwe dingen beleven.
Zo gaat de weg van geboorte naar dood.
Groeien is knokken om verder te komen.
Vallen en opstaan. Een lach en een traan.
Groeien is zoeken en kiezen en vragen,
ergens aan werken en ergens voor staan.
Groeien is denken en kennis vergroten.
steeds meer ontdekken en steeds meer gaan zien.
Groeien is telkens weer grenzen verleggen,
waarmaken waar je van droomde misschien.
Groeien is dingen soms los durven laten.
Beelden gaan barsten en schieten te kort.
Groeien is botsen met God en ontdekken
dat je geloof daar niet minder van wordt.
Uit: viering: ‘Ik geloof’ (Thomas: KU Leuven)
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‘Gewoon gaan’-Bijbelteksten
‘Ze gaan er gewoon voor’
Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon, die ook wel
Petrus genoemd wordt, en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water.
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van
vissen.’ Meteen lieten ze hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee.
Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus en Johannes. Hun vader heette Zebedeüs.
Ze zaten in hun boot netten te repareren, samen met hun vader. Toen Jezus de twee broers riep,
gingen ze meteen met hem mee. Ze lieten hun vader in de boot achter.
Matteüs 4, 18-22

‘Gewoon gaan om gelukkig te zijn’
Toen ging Jezus de stad Jericho binnen. Daar waande een man die Zacheüs heette. Zacheüs was het
hoofd van de tollenaars, en hij was erg rijk.
Hij wilde wel eens zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want Zacheüs was klein, en er stonden
veel mensen om Jezus heen. Daarom rende Zacheüs een stuk vooruit. En hij klom in een boom waar
Jezus voorbij zou komen. Op die manier kon hij Jezus toch zien.
Toen Jezus langs de boom liep, keek hij omhoog en zei: ‘Zacheüs, kom snel naar beneden! Want ik
kom bij jou logeren.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden. Hij was blij dat Jezus met hem mee naar
huis ging. Maar de mensen klaagden. Ze zeiden: ‘Kijk nou, Jezus logeert bij een dief!’
Toen zei Zacheüs tegen de Heer: ‘Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En
als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zo veel terug.’ Toen zei Jezus:
‘Zacheüs, je hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered. Want ik, de
Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.’
Lucas, 19, 1-10

‘Gewoon gaan vertellen’
Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens kwam er uit
de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te
horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op
iedereen kwam een vlam neer.
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.
Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren gekomen om
het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze er allemaal op af. Ze
begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in zijn eigen taal.
Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. Hoe kan
het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders
vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het
noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen
komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de
wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we
allemaal onze eigen taal! We horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet.’
De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze
vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’ Maar anderen lachten om de gelovigen en
zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’
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Toen kwam Petrus naar voren. Hij begon de mensen toe te spreken en zei: ‘Beste mensen in
Jeruzalem, ik zal jullie vertellen wat dit allemaal betekent. Luister goed naar mijn woorden. Jullie
denken dat wij dronken zijn. Maar dat is niet zo, want het is nog maar negen uur in de ochtend!
Nee, vandaag gebeurt er iets waarover de profeet Joël al gesproken heeft. In zijn boek staat: “God
zegt: Als het einde van de tijd dichtbij is, zal ik mijn Geest geven aan de mensen. Aan mannen en
vrouwen, aan oude en jonge mensen. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken. Ja, ik zal
mijn Geest geven aan alle mensen die mij dienen. Dan zullen ze mijn boodschap bekendmaken.”
Handelingen 2, 1- 18

‘Gewoon gaan om te zien’
Jezus en de leerlingen kwamen in Jericho. Ze liepen door de stad, en een grote groep mensen liep
mee. Toen ze de stad weer uit gingen, zat er een blinde bedelaar langs de kant van de weg. Hij heette
Bartimeüs.
Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te roepen: ‘Jezus! Zoon van David! Heb
medelijden met mij!’ De mensen zeiden: ‘Houd toch je mond!’ Maar hij begon nog veel harder te
roepen: ‘Zoon van David! Heb medelijden met mij!’
Jezus bleef staan en zei: ‘Roep die man hier.’ De mensen riepen de man. Ze zeiden: ‘Rustig maar.
Sta op, Jezus roept je.’ Meteen liet de man zijn jas op de grond vallen. Hij sprong op en ging naar
Jezus.
Jezus vroeg aan hem: ‘Wat kan ik voor je doen?’ De blinde man antwoordde: ‘Meester, ik wil weer
kunnen zien.’ Jezus zei: ‘Dat is goed. Je bent beter geworden dankzij je geloof.’ Op datzelfde moment
kon de man weer zien. Hij ging met Jezus mee, op weg naar Jeruzalem.
Marcus 10, 46-52

‘Iemand gewoon verder helpen gaan’
Lazarus woont in Betanië, samen met zijn zussen Maria en Marta. Zij zijn goede vrienden van Jezus.
Op een dag wordt Lazarus erg ziek. De zussen sturen een bericht naar Jezus: ‘Heer, je vriend
Lazarus is ziek.’ Wanneer Jezus dit hoort, zegt Hij tegen zijn leerlingen: ‘Lazarus zal niet sterven.’ Hij
blijft nog twee dagen waar Hij is. Dan zegt Hij tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we gaan naar Judea. Onze
vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga er naartoe om hem wakker te maken.’ De leerlingen zeggen: ‘Als
hij slaapt, Heer, dan zal hij er wel weer bovenop komen.’ Maar Jezus bedoelt dat Lazarus gestorven
is, terwijl de leerlingen denken dat Hij de gewone slaap bedoelt. Wanneer Jezus in Betanië aankomt,
is Lazarus al vier dagen dood. Zijn lichaam is ingepakt met windsels. Het ligt in een grot, waar een
grote steen voor staat. Heel wat mensen zijn bij Marta en Maria. Ze zeggen: ‘We leven met u mee bij
het overlijden van uw broer.’ Dan zegt iemand tegen Marta: ‘Jezus is op komst.’ Marta gaat naar
Jezus. Die zegt: ‘Marta, je broer zal verrijzen. Hij zal na de dood verder leven.’ ‘Dat weet ik,’ zegt
Marta, ‘hij zal verrijzen op de laatste dag.’ Maar Jezus bedoelt het anders. Hij zegt: ‘Ik ben de
verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat, Marta?’ ‘Ja Heer,’
antwoordt Marta, ‘ik geloof dat U de Messias bent, de zoon van God, op wie we zolang gewacht
hebben.’ Na deze woorden roept ze haar zus Maria. ‘De meester is er’, fluistert ze. Jezus ziet hoe
Maria en de mensen die bij haar zijn, huilen. Hij vraagt: ‘Waar hebben jullie Lazarus neergelegd?’
‘Kom maar mee, Heer’, zeggen ze. Ook Jezus begint te huilen. Voor de opening van het graf ligt een
grote steen. ‘Neem die steen weg’, zegt Jezus. Marta zegt: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier
dagen!’ Ze wil Jezus tegenhouden. De mensen rollen de steen weg. Jezus slaat de ogen op en bidt tot
God. Daarna roept Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ En de dode komt naar buiten. Zijn voeten en
handen zijn gebonden met windsels en om zijn gezicht is een doek. Jezus zegt tegen de mensen:
‘Maak hem los en laat hem gaan.’ Vele mensen die dit zien, zijn daarna in Jezus gaan geloven.
Johannes 11, 1-45
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Vrienden KLJ’ers
Beste KLJ-proost, pastoor
Onder de slogan ‘Gewoon gaan’ willen we met KLJ in het nieuwe werkjaar uitdagingen aangaan,
grenzen verleggen, op ontdekking gaan en samen het avontuur opzoeken!
Ook de eucharistieviering bij de start van het nieuwe werkjaar willen we doorspekken met enkele
uitdagingen. Zo nemen we de hele parochiegemeenschap mee in ons nieuw uitdagend en avontuurlijk
werkjaar.

Voor de viering
-

Zet een bedelaar voor de kerkdeur en laat hem of haar bedelen. De bedelaar is uiteraard een
vermomde KLJ’er.
Je leest meer over deze uitdaging tijdens de viering (zie verder bij Uitdaging 3).

-

Zelf muziek maken, is ook een uitdaging.
o Probeer een goeie muzikant(e), zanger(es) of band op de kop tikken om de viering te
komen verzorgen zonder dat het geld kost.
o Zelf een lied aanleren bij het begin van de viering en het tijdens de viering zingen, is
ook al een avontuur.

Muziek of liederen
Wanneer het niet lukt om zelf te musiceren, dan kunnen jullie tijdens de viering gebruik maken van
onderstaande liederen. De teksten kunnen jullie projecteren of in het boekje van de viering opnemen.
-

Als intredelied: het ‘Gewoon gaan-lied’ (vrije vertaling en melodie van ‘Live is life’) opzetten
of zelf zingen.

Nanananana (4x)
Gaan Nanananana
Gewoon gaan Nanananana
nabadabdaabdabdab gaan Nanananana
Gewoon gaan Nanananana

Nanananana (4x)
Life Nanananana
Life is Life Nanananana
nabadabdaabdabdab Life Nanananana
Liiifffe Nanananana

Wanneer we alles gaven
We deden zo ons best
Elke minuut van elke dag
Niet denkend aan de rest
Wanneer we alles gaven
Kregen we ’t beste terug
Wanneer iedereen gewoon gaat

When we all gave the power
We all give the best
Every minute after hour
Won't think about the rest
When you all get the power
You all get the best
When everyone gives everything
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En uit volle borst met ons mee zingt

and every song everybody sings

En we gaan Nanananana
Gewoon gaan Nanananana
gewoon gaan Nanananana
nabadabdabdab gaan Nanananana

(Then it's) Life Nanananana
Life is life Nanananana
Life is life Nanananana
nabadabdabdab life Nanananana

Gewoon gaan
Wanneer we ’t allemaal voelen
Gewoon gaan
Kom op en begin eraan
Gewoon gaan
Het gevoel van ons allen
Gewoon gaan
Is dat we moeten durven

Life is life
When we all feel the power
Life is life
Com'on stand up and dance
Life is Life
Well, the feeling of the people
Life is life
Is the feeling of the band

Wanneer we alles gaven
We deden zo ons best
Elke minuut van elke dag
Niet denkend aan de rest
Wanneer we alles gaven
Kregen we ’t beste terug
Wanneer iedereen gewoon gaat
En uit volle borst met ons mee zingt

When we all gave the power
We all give the best
Every minute after hour
Won't think about the rest
When you all get the power
You all get the best
When everyone gives everything and every
song everybody sings

En we gaan Nanananana
Gewoon gaan Nanananana
nabadabdabdab gewoon gaan Nanananana
gewoon gaan Nanananana

(Then it's) Life Nanananana
Life is life Nanananana
nabadabdabdab Life is life Nanananana
life is life Nanananana

Gaan nananananana (4*)
Gaan nananananana
Gewoon gaan nananananana
lababadabda gaan nananananana
Gewoon gaan nananananana

Life nananananana (4*)
Life nananananana
Life is life nananananana
lababadabda life nananananana
life is life nananananana

En wanneer het voorbij is
Geeft dat een goed gevoel
Elk moment in de toekomst
is een zege op jezelf
Omdat we alles gaven
we deden zo ons best
Wanneer iedereen gewoon ging
en uit volle borst met ons mee zong.

As you call, then ist over
You call it your best
Every minute of the future
Is the memory of the past
Cause we all gave the power
We all gave the best
And everyone gave everything and every
song everybody sings

GEWOON GAAN

LIFE IS LIFE
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Als lied voor het evangelie: ‘Go the distance’ uit ‘Hercules’ (Disney)
I have often dreamed of a far off place
Where a great warm welcome will be waiting for me
Where the crowds will cheer when they see my face
And a voice keeps saying this is where I'm meant to be
I will find my way
I can go the distance
I'll be there someday
If I can be strong
I know every mile will be worth my while
I would go most anywhere to feel like I belong
I am on my way
I can go the distance!
I don't care how far
Somehow I'll be strong
I know every mile will be worth my while
I would go most anywhere to find where I belong

Ik heb vaak gedroomd van een verre plaats
Waar een groot warm welkom op mij zal wachten
Waar de menigte zal opvrolijken als ze mijn gezicht zien
En een stem blijft zeggen dat dit is waar ik bedoeld ben te zijn
Ik zal mijn weg vinden
Ik kan de afstand gaan
Ik zal er ooit zijn
Als ik sterk kan zijn
Ik weet dat elke mijl de moeite waard is
Ik zou het meest overal voelen om me te voelen alsof ik eraan behoort
ik ben onderweg
Ik kan de afstand gaan!
Het maakt me niet uit hoe ver
Op een of andere manier zal ik sterk zijn
Ik weet dat elke mijl de moeite waard is
Ik zou het meest overal gaan om te vinden waar ik bij hoort
Wanneer de mogelijkheid er is, kan je het lied laten horen met bijhorend filmpje:
Je kan dit filmpje vinden op Youtube met de zoekterm: “Hercules I can Go The Distance”
Je kan het ook vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=zgnHF2CwrPs

Als lied tijdens de communie: ‘The Climb’ van Miley Cyrus
I can almost see it
That dream I’m dreaming but
There’s a voice inside my head said
You’ll never reach it
Every step I’m taking,
Every move I make feels
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Lost with no direction
My faith is shaking but I
Got to keep trying
Got to keep my head held high
There’s always going to be another mountain
I’m always going to want to make it move
Always going to be an uphill battle
Sometimes you going to have to lose
Ain’t about how fast I get there
Ain’t about what’s waiting on the other side
It’s the climb
The struggles I’m facing,
The chances I’m taking
Sometimes they knock me down, but
No, I’m not breaking
The pain I'm knowing
But these are the moments that
I’m going to remember most, yeah
Just got to keep going
And I
I got to be strong
Just keep pushing on
There’s always going to be another mountain
I’m always going to want to make it move
Always going to be an uphill battle
Sometimes you going to have to lose
Ain’t about how fast I get there
Ain’t about what’s waiting on the other side
It’s the climb
There’s always going to be another mountain
I’m always going to want to make it move
Always going to be an uphill battle
Sometimes you going to have to lose
Ain’t about how fast I get there
Ain’t about what’s waiting on the other side
It’s the climb
Keep on moving
Keep climbing
Keep the faith, baby
It’s all about
It’s all about
The climb
Keep the faith
Keep your faith

Ik kan het bijna zien
Die droom ben ik maar dromen
Er is een stem in mijn hoofd gezegd
Je zal het nooit bereiken
Elke stap die ik neem,
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Elke beweging die ik maak, voel me
Verloren zonder richting
Mijn geloof schudt maar ik
Ik moet blijven proberen
Ik moest mijn hoofd hoog houden
Er zal altijd een andere berg zijn
Ik ga er altijd van willen dat het beweegt
Altijd een opwaartse strijd zijn
Soms moet je verliezen
Het gaat niet over hoe snel ik daar kom
Gaat niet over wat er aan de andere kant wacht
Het is de klim
De strijd waarmee ik geconfronteerd ben,
De kansen die ik neem
Soms kloppen ze me neer, maar
Nee, ik breek niet
De pijn die ik weet
Maar dit zijn de momenten die
Ik denk het meest, ja
Ik moet gewoon doorgaan
En ik
Ik moet sterk zijn
Blijf gewoon aan het duwen
Er zal altijd een andere berg zijn
Ik ga er altijd van willen dat het beweegt
Altijd een opwaartse strijd zijn
Soms moet je verliezen
Het gaat niet over hoe snel ik daar kom
Gaat niet over wat er aan de andere kant wacht
Het is de klim
Er zal altijd een andere berg zijn
Ik ga er altijd van willen dat het beweegt
Altijd een opwaartse strijd zijn
Soms moet je verliezen
Het gaat niet over hoe snel ik daar kom
Gaat niet over wat er aan de andere kant wacht
Het is de klim
Blijf doorgaan
Blijf klimmen
Houd het geloof, schat
Het gaat allemaal om
Het gaat allemaal om
De klim
Bewaar het geloof
Houd je geloof

Wanneer de mogelijkheid er is, kan je het lied laten horen met bijhorend filmpje:
Je kan dit filmpje vinden op Youtube met de zoekterm: “Miley Cyrus - The Climb - Official Music Video”
Je kan het ook vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=NG2zyeVRcbs
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En dan de viering zelf:
Muziek of lied
Inleiding (door een KLJ’er, hoofleiding, voorzitter of bestuurslid)
Lieve KLJ’ers, lieve vrienden, lieve parochianen.
Elk jaar gaan we met KLJ opzoek naar een thema waarin we ons tijdens het werkjaar op kunnen
baseren. Zonder het te beseffen hebben jullie allemaal het nieuwe KLJ-jaarthema al beleeft op
weg naar hier. Jullie zijn gewoon gegaan. En dat is waar het nu om draait ‘Gewoon gaan’!
Gewoon gaan in KLJ is meer dan gaan. Het is je ogen openen en je volledig geven zonder te
twijfelen. Je maakt als het ware je fantasie werkelijkheid. Elke droom, daar moet je in KLJ gewoon
voor gaan. Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg. Vol vertrouwen gaan we voor elk nieuw
avontuur.
Samen met onze vriend Jezus zullen we gewoon gaan, samen op weg in een nieuw KLJ-jaar vol
plezier en vriendschap.

Kruisteken (door de voorganger/proost/pastoor)
De KLJ’ers willen ‘gewoon gaan’ voor alle uitdagingen in het nieuwe KLJ-jaar. Ze willen hun
grenzen verleggen, een stap in het onzekere zetten; maar ze gaan altijd zorgen voor mekaar.
Vrienden laten elkaar niet in de steek, net zoals ouders hun kinderen niet in de steek laten en ook
God, ons mensen, niet in de steek laat.
Velen onder ons geven of krijgen voor het slapen gaan, of wanneer jullie op KLJ-kamp vertrekken,
een kruisje met de woorden ‘God zegene en beware je’. Het is een verwijzing naar ons doopsel.
God zorgt voor ons en onze naam staat geschreven in de palm van Zijn hand.
De viering vandaag is doorspekt met een aantal uitdagingen en dit is de eerste. We gaan niet
gewoon ons kruisteken maken, zoals anders bij het begin van de viering, maar we gaan elkaar
een kruisje geven op het voorhoofd met de woorden: ‘God zegene en beware je’.
Uitdaging 1:
Nu geeft iedereen een kruisje op het voorhoofd van wie rond hen zit met daarbij de woorden: ‘God
zegene en beware je’.

Bidden om vergeving
Voorganger/proost/pastoor:
We zijn evenwel niet altijd een zegen voor mekaar. Soms botst het. Laten we nu even de tijd
nemen om aan God en aan elkaar vergeving te vragen en na te denken hoe het beter kan.
KLJ’er:
Wanneer ik ‘s avonds in mijn bed kruip
en terugkijk naar wat ik die dag gedaan heb,
kijk ik vaak met een goed gevoel terug,
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maar soms is er een ontevreden gevoel.
Waarom heb ik dat niet gedaan?
Waarom heb ik het niet gezegd?
Misschien had ik beter gehandeld
dan gezwegen en het laten passeren.
De teleurstelling komt vaker van zaken
die ik niet gedaan heb en de afloop niet van ken
dan wanneer ik wel gehandeld heb en de afloop
heb zien gebeuren.
Want wanneer je iets niet doet,
zal er altijd de onzekerheid zijn
of het misschien een grotere en positievere impact zou hebben
op je leven dan je zou gedacht hebben.
Daarom moeten we gewoon gaan,
en dingen proberen waar we aan twijfelen.
Want je leeft maar één keer, dus
laat twijfel het niet overnemen.
KLJ’er:
Voor al die keren dat we niet durfden gaan, voor alles wat we niet deden, omdat we twijfelden om
het goede te doen, … daarom bidden we: Heer, vergeef ons.

Openingsgebed (samen bidden)
Goede God,
Gewoon gaan
en blijven gaan tot het uiterste:
Jij doet het ons voor.
Jij bent er altijd voor ons,
met een prachtige schepping,
met een Zoon die ons Jouw liefde toonde.
Wij danken Jou hiervoor!
Gewoon gaan,
dat willen ook wij,
in Jouw voetspoor.
Geef ons hiervoor de nodig kracht,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Eerste lezing:
Voorganger/proost/pastoor:
Kleine mensen kunnen grootse dingen doen. Denken we maar aan wat bijvoorbeeld de grootste
Belg allertijden, pater Damiaan, deed. Ook wij kunnen grootse dingen doen als we er gewoon voor
gaan! Het volgende verhaal zal ons inspireren.
KLJ’er:
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Ik zag een heerlijk weelderig groeiende plant tegen de muur van een oud, vervallen schuurtje. Het
was een bloeiende aardappelplant. Een prachtexemplaar. Hoe verrassend hier op deze plek
tussen de netels waar nooit aardappelen gestaan hadden. Ik ging dichtbij en zocht naar de
aardappel die zoveel bladeren en bloesems exposeerde alsof hij de eerste prijs wilde halen in een
wedstrijd. Tot mijn grote verbazing vond ik een tengere stengel, die uit een scheur in de muur
kwam naar buiten gekropen. Ik bukte me om binnen te gaan door de lage deur en zag een lange,
kale stengel binnen langs de muur omhoogklimmen, wel een meter hoog, om dan naar buiten te
gaan. In de oude kist lag, volledig verschrompeld, de aardappel. Hij had alles gegeven om mij te
vertellen hoe alles in de natuur zoekt naar het licht en hoeveel leven er groeien kan uit het
sterven.
Wie zichzelf helemaal verliest, mag een wonder verwachten. Begin dus niet altijd met nemen en
eisen, maar met geven, helpen en troosten, met jezelf te vergeten voor anderen. De gave van
jezelf, dat is liefde!
Uit de IJD-bundel ‘Gewoon gaan’, jaarthema 2016-2017.

Muziek of lied
Evangelie: roeping van de apostelen.
Mogelijke inleiding op het evangelie door de voorganger/proost/pastoor:
We kozen een stukje uit het evangelie van Marcus. Jezus roept een aantal jonge mensen om met
hem mee te gaan en alles achter te laten. De leerlingen stappen in een groot avontuur. Ze weten
niet wat er allemaal zal gebeuren, maar ze gaan er volledig voor.
Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon en Andreas.
Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, ga met mij
mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen.’ Meteen lieten Simon en
Andreas hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee.
Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus en Johannes. Hun vader heette
Zebedeüs. Jakobus en Johannes zaten in hun boot netten te repareren. Toen Jezus hen riep,
gingen ze met hem mee. Ze lieten hun vader met zijn arbeiders in de boot achter.
Marcus 1, 16-20
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Homilie
Voorganger/proost/pastoor:
Na het evangelie komt altijd de homilie of de preek van de pastoor. Vandaag is dat niet zo, want
de KLJ’ers zorgen voor de tweede uitdaging in deze viering.
We worden uitgenodigd om in kleine groepjes te gaan zitten en te spreken, na te denken over het
evangelie.
Je moet dit gewoon durven, er gewoon voor gaan! Het is een reden om ook eens van stoel te
veranderen.
We zijn dit allemaal niet gewoon en daarom zorgden de KLJ’ers voor twee vragen.
In het evangelie hoorden we dat de apostelen alles achterlaten om Jezus te volgen. De vragen die
wij krijgen zijn:
o Voor welke droom zou jij alles achterlaten?
o Wat zou jij moeilijk kunnen achterlaten?
Uitdaging 2:
De mensen gaan in kleine groepjes zitten en bespreken de twee vragen rond het evangelie.

Geloofsbelijdenis
Voorganger/proost/pastoor:
Laten we nu allen opstaan om samen ons geloof uit te spreken.
Allen:
Wij geloven in God, die onze Vader is.
Hij is de harteklop van ons bestaan:
stem en stilte, geven en ontvangen.
Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.
Wij geloven in Jezus Christus,
Gods mensgeworden Woord.
Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde is:
hoop en vreugde, sterven en verrijzen.
Hij is midden onder ons aanwezig in woord en teken
totdat Hij alles zal voleindigen.
Wij geloven in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost,
als brood en vrede, als dank en vergiffenis.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
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Voorbeden:
Voorganger/proost/pastoor:
Laten we nu bidden tot God en vragen dat hij ons de kracht geeft
om er altijd voor te gaan en de sprong te wagen.
KLJ’er:
Geef mij de kracht, Heer,
om te durven en er altijd voor te gaan,
om geen uitdaging uit de weg te gaan,
om mij niet te laten overweldigen door angst of twijfel.
KLJ’er:
Geef mij wat lef, Heer,
om op te komen voor de zwaksten,
om te reageren tegen wat verkeerd is,
om steeds het beste van mezelf te geven voor anderen.
KLJ’er:
Geef mij enthousiasme, Heer,
om mij in te zetten voor KLJ,
om leiding/bestuur goede activiteiten in mekaar te boksen,
om als lid sportief en in vriendschap samen te spelen.
KLJ’er:
Geef mij de woorden, Heer, om te bidden
voor alle kinderen en jongeren die niet kunnen gaan voor hun dromen,
voor alle mensen die ziek zijn,
voor hen die gestorven zijn en die we hard missen.
Voorganger/proost/pastoor:
Goede God, luister naar ons gebed en laat ons nooit in de steek als wij gewoon gaan,
dat vragen wij Jou in Jezus’ naam. Amen.

De omhaling
KLJ’er:
Goede mensen, normaal volgt nu altijd de omhaling en dat zal vandaag niet anders zijn. Maar …
de omhaling is meteen onze derde uitdaging.
We wilden eens weten hoeveel geld de kerkgangers zouden geven aan een bedelaar. Daarom
hebben we voor deze viering een KLJ’er vermomd laten bedelen bij de inkom van de kerk. De
bedelaar kreeg welgeteld … euro (zelf in te vullen tijdens de viering).
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Mensen die het moeilijk hebben, verdienen meer steun van ons. De omhaling die nu volgt, gaan
we helemaal schenken aan … (Kies in samenspraak met de pastoor een goed doel).
We hopen dat jullie heel mild zullen zijn, want we willen met de omhaling minstens € 250
verzamelen.
(Indien het bedrag van €250 weinig realistisch is, kan je dit verlagen. Je kan het uiteraard
ook verhogen. Doe dit in samenspraak met de pastoor).
Op het einde van de viering gaan we jullie zeggen hoeveel onze derde uitdaging heeft
opgebracht. Alvast héél hartelijk dank voor jullie gift!
Uitdaging 3:
Enkele KLJ’ers gaan met mandjes rond in de kerk om de giften voor het goede doel op te halen.

Muziek of lied
Gebed over de gaven (samen bidden):
Goede God,
Gewoon gaan
en blijven gaan tot het uiterste:
Jij doet het ons voor.
Brood en wijn werden teken
van Jouw grenzeloze liefde voor ons.
Geef dat ook wij onszelf geven,
breken en delen voor elkaar.
Want, ‘gewoon gaan’,
dat willen ook wij,
in Jouw voetspoor,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Eucharistisch dankgebed

30

Onze Vader
Tip voor de voorganger/proost/pastoor:
Nodig iedereen in de kerk uit om voor het Onze Vader op te staan en vraag dat ze elkaar de hand
geven, over de gangen heen, om zo verbonden met de Heer Jezus en met elkaar samen te
bidden tot Zijn en 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.

Vredeswens
Voorganger/proost/pastoor:
Jezus droomde van vredevolle wereld,
een wereld waar mensen elkaar de hand reiken,
waar mensen samen gaan tafel gaan.
Hij droomde van een wereld zonder haat en ruzie,
een wereld zonder terrorisme en geweld.
Heer Jezus,
geef ons de kracht om voor Jouw droom te gaan
en te bouwen aan een warme en vredevolle wereld,
niet alleen veraf, maar ook heel dichtbij:
daar waar wij leven, studeren en werken,
in onze grote KLJ-familie.
Moge de vrede van de verrezen Heer Jezus Christus met ieder van jullie zijn
en ga op pad om Jezus’ vrede te wensen.
KLJ’er:
Goede mensen, hier komt onze vierde uitdaging tijdens deze viering.
We geven elkaar een handdruk als teken van de vrede van Jezus, want Hij wil dat we die vrede
doorgeven aan al onze vrienden, aan alle mensen.
Laten we deze keer een handdruk geven aan mensen, hier in de kerk, die we niet kennen.
Uitdaging 4:
De mensen geven een handdruk aan iemand die ze niet kennen.
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Tijdens de communie: muziek
Bezinningstekst na de communie
Tip:
Terwijl een KLJ’er onderstaande tekst brengt, kan iemand op de achtergrond rustige muziek
spelen (orgel, piano, gitaar).
KLJ’er:
Er brandt een vuur diep in mijn hart
een vuur van verlangen
om gewoon mezelf te mogen zijn
in verbondenheid met anderen
om mijn eigen weg te mogen gaan
zoekend, maar niet dolend
stap voor stap
de toekomst vertrouwensvol tegemoet
Gewoon gaan
in vertrouwen dat Hij met je meegaat
dat je er nooit alleen voor staat
Gewoon gaan
in vertrouwen dat anderen met je meegaan
dat je niet alleen staat met je verlangen
Gewoon gaan
en geloven dat het kan
een wereld waar het goed is voor iedereen
waar mensen elkaar in vriendschap dragen,
aansporen, meenemen
waar fouten niet worden doodgezwegen
maar de liefde tot het uiterste gaat
Gewoon gaan…
het kan zo eenvoudig zijn
samen op weg,
samen aan tafel,
samen delen,
samen bidden…
Uit de IJD-bundel ‘Gewoon gaan’, jaarthema 2016-2017.
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Slotgebed (samen bidden)
Goede God,
Gewoon gaan
en blijven gaan tot het uiterste:
Jij doet het ons voor.
Geef ons kracht en enthousiasme
om in Jouw voetspoor
mensen graag te zien,
elkaar te helpen waar het nodig is
en te bouwen aan een vredevolle wereld.
Want, ‘gewoon gaan’
en samen grenzen verleggen,
dat willen ook wij,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Zegen en zending
Voorganger/proost/pastoor:
Het was een viering vol uitdagingen en van één uitdaging moeten we nog horen of die geslaagd
is, namelijk de omhaling. Daarvoor geef ik graag het woord aan …
KLJ’er:
De omhaling vandaag, die helemaal wordt geschonken aan … (hier het gekozen goede doel
vermelden) bracht … euro op. Bijzonder dank voor jullie grote steun! Dank u wel om samen met
ons die uitdaging aan te gaan!
Voorganger/proost/pastoor:
Vrienden KLJ’ers,
Gewoon gaan tijdens het komende werkjaar.
Moge God jullie allen zegenen en bewaren in Zijn liefde en vriendschap,
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
En gaat dan allen heen in de vrede en vreugde van de Heer.

We zingen tot slot samen het KLJ-lied
Op het einde van de viering of na de viering kunnen jullie nog enkele
uitdagingen doen:
-

Geef aan iedereen bij het naar buiten gaan een kaartje mee met daarop een uitdaging.
o Bijvoorbeeld:
▪ Bel iemand op om te zeggen dat je hem/haar graag ziet.
▪ Stuur iemand een sms met een bemoedigende boodschap.
▪ …

-

Bied na de viering iedereen een drankje aan.
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‘GEWOON GAAN’ NAAR
DEZE INITIATIEVEN!
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KLJ-Romereis 2018
Ongetwijfeld zag jij ook al verschillende keren de ‘Save the date’ passeren. Waarom jij, samen met
jouw KLJ-afdeling, deze tocht naar Rome niet mag missen, lees je hier.
-

Een prachtige afsluiter van de KLJ-zomer!
Het wordt: ‘Enorm leuk! Uniek! Onvergetelijk! Fantastisch!’
Frisse K-momenten, echt K-rachtvoer!
Een plezante afwisseling van cultuur, spel, natuur, ontspanning en tot rust komen, … met een
typisch KLJ-sausje.
Topkeuken!
Nieuwe vrienden!
Genieten van stad en natuur!
Een geweldige groepssfeer!

Op www.klj.be/Rome2018 en op de flyer in bijlage vind je het programma, alle informatie en het
inschrijvingsformulier of hou eenvoudig even je smartphone even voor de QR-code

Breng ‘Rome 2018’ ter sprake tijdens jullie bestuursvergadering
en neem met jullie afdeling deel!
Inschrijven kan tot 30 november 2017.
Paus Franciscus is alvast laaiend enthousiast over dit KLJ-initiatief en wie weet … zal hij jou dit niet
via Twitter, maar jawel ‘live’ zeggen!

Zit je nog met een vraag of heb je het financieel moeilijk, neem dan via dirk@klj.be contact op met
proost Dirk Decuypere.

36

De Passie
Tijdens de vorige editie van ‘De Passie’ in 2016, droegen ook KLJ’ers het indrukwekkende en verlichte
Passiekruis te voet van Merchtem naar Ieper.
Ook tijdens de derde editie van ‘De Passie’ op de Grote Markt te Lier zal KLJ live aanwezig zijn. Hou
24 maart 2018 nu al vrij en neem ‘De Passie’ op in jullie jaarprogramma!
‘De Passie’ is GRATIS toegankelijk (zie flyer in bijlage)!
Meer info kan je ook vinden via de website: www.depassie.be en via deze QR-code:

Dit mogen jullie niet missen!
Meer info bij dirk@klj.be

Bouw mee aan de K in KLJ!
In elke regio heeft KLJ een werkgroep K waar KLJ’ers toffe KLJ-bezinningen en
vieringen en K-initiatieven in elkaar steken.
Wil je meer info hierover? Mail dan naar karel.billiet@klj.be of dirk@klj.be

Heeft je KLJ al een K-verantwoordelijke?
Wie steekt in je afdeling de meest creatieve bezinningen of vieringen in elkaar? Komt er al een naam
in je hoofd? Wel, maak van hem/haar via Wall-e een Kverantwoordelijke! Waarom? Deze KLJ’er zal
op de hoogte gehouden worden van K-initiatieven, nieuwe bezinningen, vieringen,... . Hij/zij zal dus de
K-contactpersoon zijn voor je KLJ.
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Samen Tegen Armoede
Eén op zeven haalt de meet niet
Vandaag leven 1.700.000 Belgen onder de
armoedegrens
Vandaag halen 1 op 7 Belgen de meet niet. Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand.
Hoe hard ze ook hun best doen, hun fiets maakt het hen onmogelijk om de rit uit te rijden. Hij heeft
veel mankementen net zoals ons armoedebeleid.
Met de campagne ‘Eén op zeven haalt de meet niet‘, wil Samen Tegen Armoede werk maken van een
leefbaar inkomen voor iedereen. Het geeft mensen de kans om de toekomst te plannen en stappen te
ondernemen om uit de armoede te ontsnappen. Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen
telkens vast dat er op het einde van hun budget nog maand over is. De maanden inkorten, kunnen we
niet. Iedereen een leefbaar inkomen garanderen, kan onze samenleving wel.

KLJ wil niet dat kinderen en jongeren in armoede moeten leven. Daarom
steken ook wij de schouders onder ‘Samen Tegen Armoede’. We roepen
alle KLJ’ers op: ‘Geef HOOP, KRACHT en WARMTE!’
Dat kan door een Soep op een stoep-actie te organiseren, waar je lekkere zelfgemaakte soep
verkoopt aan voorbijgangers, ook HOOP, KRACHT en WARMTE verkoopt.
Het doosje HOOP bevat vijf zakjes posteleinzaad, het doosje KRACHT bevat vijf zakjes
keukenraapzaad en het doosje WARMTE bevat vijf zakjes pompoenzaad. De zaadjes die je verkoopt
zorgen voor lekkere knapperige groenten waarmee mensen volgend jaar misschien zelf een Soep op
de stoep-actie kunnen organiseren.
Op www.samentegenarmoede.be kan je meer informatie vinden en kan je ook jullie actie registreren.
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