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KLJ da’s voor het leven!  
Voor het Leven? Dat klinkt wel heel lang, hé?  
Maar vele KLJ’ers kunnen je vertellen dat KLJ 
echt wel voor het leven is. 
Met deze K-bundel willen we je laten 
stilvallen bij verschillende K-momenten. Om 
dankbaar te zijn met elkaar, voor elkaar en de 
plaats die KLJ inneemt in ons leven.  
 
De kracht die je krijgt van elkaar, de kracht 
voor elkaar om steeds te blijven doorgaan en 
het beste van jezelf te geven. Maar ook om op 
elkaar terug te vallen als het even moeilijker 
gaat. 
KLJ geeft je op allerlei manieren kracht. 
Dit zowel vandaag als de rest van je leven. 
 
KLJ, da’s voor het leven!  
 
De werkgroepen K  
Marc Messiaen, regionaal proost West-
Vlaanderen  
Raf Vermeulen, regionaal proost Oost-
Vlaanderen  
Jolien Caubergh, K-medewerker 

Voor altijd een KLJ’er
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1. Intredelied
Leef - #LikeMe   

• https://www.youtube.com/watch?v=1EH13WrIx8k

2. Inleiding

(Hoofd)leiding: “Welkom allemaal op deze viering. Dit is niet zomaar een 
viering, nee hoor, het is een heel speciale viering. Vandaag staat de viering in het 
thema ven de slagzin ‘KLJ, da’s voor ’t leven’. Voor het leven? Dat klinkt wel heel 
lang, hé? Ja, dat klopt, maar in deze viering laten we je zien dat de uitspraak waar 
is. Want, lieve leden, nu zijn jullie allemaal leden van de KLJ, maar wat zijn jullie 
over enkele jaren? Wat betekent KLJ dan nog voor jou? Draag je dan misschien 
nog steeds je steentje bij?” 

3. Kruisteken

Proost/priester/voorganger: “Vandaag vieren we allemaal samen, samen met 
iemand die graag wil meedoen. Iemand die heel klein bij ons is. Hij die is ‘Ik zal er 
zijn’. Hij die is ‘de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Amen.” 

Jaarthema-
viering

Voorbereiding

- Zoek een lid, leiding, oud-leiding/ouder die de verhaallijn willen voorlezen. 
- Tijdens de homilie maken we een tijdscapsule. De leden schrijven dan een 

briefje naar hun toekomstige zelf. Hiervoor zal je materiaal nodig hebben.  

Materiaal: Briefjes en pennen 

4. Verhaal deel 1 

Proost/priester/voorganger: “Sarah is een geëngageerde KLJ’er. Zij zal ons 
vandaag meenemen in haar KLJ-avontuur. Want voor Sarah is KLJ haar leven!” 
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Lid: “Hallo allemaal, Ik ben Sarah en ben lid bij de -12. Ik vind het hier zo leuk. Ik 
zit nu al 6 jaar bij de KLJ en ik denk dat ik nooit meer weg wil. Ik vind het leuk dat 
ik in het weekend met mijn beste vriendinnen Amber en Sophie kan spelen. Zal 
ik eens een geheimpje verklappen? Ik vind het nog leuker als ik zie dat Jonas er 
is. Hij zit in het zesde leerjaar en is dus een jaartje ouder dan mij. Ik vind het zo 
jammer dat hij volgend jaar naar de +12 gaat. Ooooh Jonas…” (verliefd staren) 

“Oepsie ik ben weer aan het afdwalen. Waar was ik? Oh ja, in het weekend spelen 
met mijn beste vriendinnen. We doen meestal heel vette activiteiten. Soms heb 
ik geen zin om te gaan, maar eenmaal ik er ben, amuseer ik mij te pletter. We 
dansen, rennen, springen, zingen, roepen, lachen, knutselen, bouwen kampen, 
sporten en doen nog zo veel meer. En dat allemaal op één namiddag.” 

“Wat ik het allerleukste vind, is op kamp gaan. De eerste keren waren wel wat 
eng. Ik miste vaak mijn mama en papa. Gelukkig was de leiding er om mij te 
troosten en te zeggen dat we er een heel leuke tijd van maken. Ja hoor, ze hadden 
gelijk. Alle kampen waren tot nu toe megageweldig fantastisch. Vette thema’s, 
coole activiteiten, nieuwe vrienden gemaakt, een hechtere band gecreëerd, leuke 
uitstappen gedaan en nog zoveel meer. Het enige minder leuke aan het kamp is 
het eten. Je moet altijd alles proeven, bah. Ik heb wel al veel bijgeleerd en lust al 
meer, dus uiteindelijk was het wel goed van de leiding om ons dit altijd te laten 
doen.” 

“Ik kan niet wachten om leiding te worden in mijn afdeling en hetzelfde plezier 
aan mijn leden te bezorgen zoals zij dat nu bij ons doen.” 

5. Bidden om vergeving 

Proost/priester/voorganger: “In je leven is er ruimte om te groeien. Soms gaan 
dingen goed, soms gaan ze ook fout. Hiervoor vragen we om vergeving.” 

Leden: “Soms kan ik niet zo goed tegen mijn verlies en word ik een beetje boos. 
Hiervoor vraag ik om vergeving.” 

Iedereen zingt: “Ik maakte een fout, ik deed het niet zo goed. Vergeef mij heer en leer 
mij hoe het moet.” 

Leiding: “Soms hou ik niet zoveel rekening met de mening van mijn medeleiding 
en hou ik vast aan mijn eigen ideeën. Hiervoor vraag ik om vergeving.”  

Iedereen zingt: “Ik maakte een fout, ik deed het niet zo goed. Vergeef mij heer en leer 
mij hoe het moet.” 



5

6. Openingsgebed 

Mensen zeggen wel eens:  
“‘t Zijn maar woorden”,  
alsof woorden weinig waarde hebben,  
niets kunnen, niets vermogen. 

Maar woorden kunnen als messen zijn  
en kunnen diepe wonden slaan.  
Ze kunnen als gif zijn  
en sluimerend hun vernietigende werk doen.  
Ze kunnen als bloemen zijn  
en iemand opvrolijken.  

Ze kunnen iemand vleugels geven,  
maar ook verpletteren  
Ze kunnen iemand doen groeien,  
maar ook klein maken  
Ze kunnen iemand blij maken,  
maar ook verdrietig.  

Voor onszelf weten we maar al te goed  
welke woorden we het liefst horen.  
Het zouden wel eens dezelfde woorden kunnen zijn 
waar een ander ook van houdt,  
waar een ander ook beter van wordt. 

Wat belet ons die woorden uit te spreken  
die mensen doen groeien,  
die ze vleugels geven,  
die hen gelukkig maken,  
die hen genezen  
of minstens minder ziek maken? 

(Bron: C. Leterme, Bijbel in 1000 seconde) 

Oud-leiding/ouder: “Soms ben ik een beetje kritisch over de huidige 
leidingsploeg en stel ik hun beslissingen in vraag, hoewel ik weet dat ze alles met 
de juiste intenties en enthousiasme doen. Hiervoor vraag ik om vergeving.”  

Iedereen zingt: “Ik maakte een fout, ik deed het niet zo goed. Vergeef mij heer en leer 
mij hoe het moet.” 
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Proost/priester/voorganger: “We zijn ondertussen enkele jaren verder en Sarah 
is leiding in haar afdeling.” 

Leiding: “Ik ben nu al 3 jaar leiding bij de KLJ. Echt super. Amber heeft de KLJ 
helaas verlaten. Ze vond leiding zijn niet zo tof. Gelukkig heb ik Sophie nog! 
Zij is heel gemotiveerd en is zelfs onze hoofdleiding op dit moment. Onze 
leidingsploeg is niet alleen een topteam, maar ook een hechte vriendengroep. We 
geven altijd het beste van onszelf op de sportfeesten en het Landjuweel. Ik kan 
goed omgaan met de jongere en oudere leiding. Zelfs buiten de KLJ zien we elkaar 
regelmatig om eens iets te gaan drinken. Je wordt hier heel goed ontvangen en 
begeleid. Natuurlijk zijn er af en toe discussies en onenigheden, maar we komen 
er altijd wel uit.” 

“Ik heb al een paar keer een activiteit mogen maken met Jonas. Hij kan dat zo 
goed. Hij is echt super lief voor de leden. Ikzelf ben graag een zotte doos. Ik vind 
het geweldig om mijn leden aan het lachen te maken, maar zet me a.u.b. op kamp 
niet bij de kindjes met heimwee, want dan werken mij grapjes niet echt.” 

“Als leiding leer ik elke dag bij. Ik kan steeds beter met leden omgaan, ik ben veel 
verantwoordelijker en zelfstandiger geworden, ik kan de medeleiding motiveren 
met mijn enthousiasme, ik kan opkomen voor mezelf en mijn ideeën, enzovoort. 
Natuurlijk kan ik niet alles perfect, maar daarvoor heb je een heel team achter je 
staan. Ze luisteren en helpen je verder. Als ik naar de KLJ ga voor een activiteit, 
vergadering, voorbereiding, evenement of wat dan ook, voelt het altijd als een 
beetje thuiskomen.” 

We’re All In This Together – High School Musical 
https://www.youtube.com/watch?v=DykVJl6wr_4 

9. Evangelie

Waarmee is het Rijk van God te vergelijken? 

Daarna zei Jezus: “Waarmee zal ik Gods nieuwe wereld vergelijken? Waar lijkt 
die wereld op? Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Iemand zaait zo’n 
klein zaadje in zijn tuin. Het zaadje groeit en wordt een boom. En in de takken 
van de boom bouwen vogels hun nest.” Jezus zei weer: “Waar lijkt Gods nieuwe 
wereld op? Gods nieuwe wereld lijkt op gist. Een vrouw doet een klein beetje gist 
bij een grote zak meel. Daardoor verandert al het meel.” 
(Lucas 13, 18-21) 

7. Eerste lezing / Verhaal deel 2 

8. Liedje
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10. Homilie

Proost/priester/voorganger: “Om te kunnen groeien, moeten zaadjes eerst 
gezaaid worden.” 

“Wie het zaad van zijn glimlach zaait, brengt licht in het leven van mensen.” 

“Wie het zaad van goedheid zaait, brengt rust bij wie hij ontmoet.” 

“Wie het zaad van vriendschap zaait, brengt warmte in het hart van zijn 
medemens.” 

“Wie het zaad van tederheid zaait, kan wonden genezen.” 

“Wie het zaad van liefde zaait, brengt geluk bij wie die liefde ontvangt.” 

“Wie woorden van vrede zaait, blaast de wolken van het leven weg.” 

“Die zaadjes kunnen heel klein zijn, maar toch kunnen ze voor velen een thuis 
maken. 

(Bron: C. Leterme, Bijbel in 1000 seconde)  

Opdracht:  

Kijk eens terug naar je leven of kijk eens verder naar de toekomst. Zijn er dingen 
die je wil onthouden, bereiken en doen? De leiding zal de leden een briefje geven 
waar ze een boodschap voor zichzelf in de toekomst mogen schrijven. Uiteraard 
mogen de andere aanwezigen ook meedoen en een briefje nemen. Doe dit indien 
nodig in kleine groepjes onder begeleiding van een leiding.  

(Voorstel: laat de mensen hun adres op het briefje schrijven en stuur het een jaar 
later naar ze op.) 

Voorstel: vendelen en wimpelen

Allen: 

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

 Ik geloof in Jezus,  
kind van mensen,  

10. Geloofsbelijdenis
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Zoon van God,  
één en al liefde tot het uiterste toe. 
Hij wijst mij de weg trekt met mij mee.  

Ik geloof in de Geest,  
die zoekt naar mensen die vertrouwen op God,  
die mensen verwarmt en inspireert,  
en aanzet tot liefde groter dan hun hart.  

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

Ik geloof in het leven,  
dat achter onze grenzen vrede en rust vindt bij God,  
die het draagt en zal voltooien.  

Want Gods liefde,  
Gods barmhartigheid en trouw zijn eindeloos groot.  
Amen. 

11. Voorbeden

Lid: “Laten we allemaal ons best doen om elkaar te respecteren. Zo wordt onze 
KLJ een KLJ waar iedereen zich thuis voelt.” 

Iedereen: “Help ons bouwen aan onze KLJ, Heer.”   

Leiding: “Laten we allemaal ons best doen om naar elkaar te luisteren zodat ieder 
lid en medeleiding zich gehoord voelt.” 

Iedereen: “Help ons bouwen aan onze KLJ, Heer.”   

Oud-leiding/ouder: “Laten we allemaal ons best doen de KLJ te helpen als ze 
hulp kunnen gebruiken en ze te steunen in hun beslissingen zodat KLJ niet alleen 
binnen het lokaal, maar ook buiten gevoeld kan worden.” 

Iedereen: “Help ons bouwen aan onze KLJ, Heer.”   

12. Omhaling en offerande 

Liedje: Mag ik dan bij jou? - Mama’s Jasje  

•  https://www.youtube.com/watch?v=MXeMbQgRmVc 
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13. Gebed over de gaven 

Dit is iets voor de jongste leden.   
Opgelet: Zorg dat het materiaal in de ruimte klaarligt.  

Proost/priester/voorganger: “Om allemaal samen te groeien, hebben we heel 
wat zaken nodig. Enkele KLJ’ers helpen ons hierbij.” 

Lid: “We brengen brood en wijn zodat wij net zoals Jezus dit kunnen delen met 
onze KLJ-vrienden.” 

Lid brengt brood/hosties naar het altaar. 

Leiding: “We brengen een zakje zaadjes aan zodat we het KLJ-gevoel dat bij ons 
als lid is geplant ook kunnen verder planten in de hartjes van onze leden.” 

Lid brengt zak zaadjes naar het altaar. 

Oud-leiding/ouder: “We brengen een KLJ-sjaaltje aan. Als we hier naar kijken, 
komen de KLJ-herinneringen na zoveel jaren nog steeds even naar boven.”  

Lid brengt KLJ-sjaaltje naar het altaar. 

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

14. Dankgebed

15. Onze vader

Proost/priester/voorganger: “KLJ’ers staan vooraan in een kring, samen met 
hun leiding en geven handen.” 

Iedereen:  
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,
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16. Vredeswens

Proost/priester/voorganger: “Geef vrede, God. Geef vrede in ons eigen hart, in 
onze KLJ, in ons dorp, land en in onze grote wereld. Amen.” 

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.

17. Communie

Liedje: Laat me even - Kristof De Cleyn 

•  https://www.youtube.com/watch?v=mat1V4gin3U 

18. Bezinning

Proost/priester/voorganger: “Sarah is al lid en leiding bij de KLJ geweest, maar 
nu is ze 50 jaar en nog steeds is KLJ haar leven.” 

Oud-leiding: “Het is ondertussen al 25 jaar geleden dat ik gestopt ben bij mijn 
afdeling. Ik heb drie schatten van kinderen: Killian, Lars en Janne. Alle drie 
zitten ze bij de KLJ waar ik ook vroeger leiding ben geweest. Lars en Janne zijn 
nog leden en vinden het er superleuk. Het is altijd wel een beetje nostalgie als 
ik ze afzet aan het lokaal. Ik sta nu alleen samen met Sophie en Amber aan de 
andere kant van de poort. Zwaaiend naar onze kinderen. Killian is mijn oudste 
zoon en is hoofdleiding van de KLJ. Hij komt naar mij voor adviezen, ideeën en 
methodieken om zijn team zo goed mogelijk te leiden. Ik ben supertrots op hem.” 
“Ik ben eigenlijk trots op heel de afdeling. KLJ gaat over van generatie op 
generatie. Het is prachtig om te zien. Ikzelf draag nog steeds een steentje bij op 
evenementen door bijvoorbeeld te helpen koken op een eetdag. Sophie en ik staan 
er elke keer weer. Alleen met iets meer rimpels en een nog hechtere vriendschap. 
Ons team gaat ook al voor de tiende keer mee op kamp als kookouder.” 

Zoveel heeft KLJ mij bijgebracht. Vrienden voor het leven, mijn eigen 
ontwikkeling, sociale skills, geduld, vallen en opstaan, winnen en verliezen en 
nog zoveel meer. Al deze zaken proberen mijn man en ik onze kinderen bij te 
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22. KLJ-lied

brengen. En hopelijk doen zij dat weer bij hun kinderen.” 

“Oh ja, die man van mij, dat is is zeker geen misse? Wat is er beter dan ten 
huwelijk gevraagd worden door mijn grootste KLJ-crush, Jonas? Zo zie je maar: 
KLJ is nu eenmaal je leven.” 

Jeugdig dat zijn wij,
vorming, ontspanning, samen in groep,
bezinnen, sport en spel het doet je goed;
fris en uit de kluiten gewassen,
jong maar toch een beetje volwassen.
Meisje, jonge man,
‘t is bewezen dat het kan;
maak van je jonge leven
een jeugd.

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

Landelijk zo willen wij,
dat het nooit zo ver zal komen,
in een wereld van steen en beton;
alleen nog maar kunnen dromen,
van het gras, de dieren, planten en 
bomen.
En het dagelijks brood,
wordt door landbouwers gezaaid;
voor boer en tuinder
sta je paraat.

KLJ,
is gezond;
stralende ogen
en een lachende mond. 

Katholieke Landelijke Jeugd dat zijn wij
en zo willen we blijven.
Katholiek geloven wij,
en dat de jeugd van vandaag nog 
toekomst heeft,
elk samenzijn wordt dan een feest;
in je dorp, parochie als een speelterrein,
waar je voor elkaar nog mens kan zijn.
En met KLJ,
voel je je nooit alleen;
met meer dan dertigduizend
vrienden om je heen.

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

1. Inleiding

Hoofleiding/leiding: “Welkom allemaal op deze bezinning. Dit is niet zomaar 
een bezinning, nee hoor, het is een heel speciale bezinning. Vandaag staat de 
bezinning in het thema ven de slagzin ‘KLJ, da’s voor ’t leven’. Voor het leven? Dat 
klinkt wel heel lang, hé? Ja, dat klopt, maar in deze bezinning laten we je zien dat 
de uitspraak waar is. Want, lieve leden, nu zijn jullie allemaal leden van de KLJ, 
maar wat zijn jullie over enkele jaren? Wat betekent KLJ dan nog voor jou? Draag 
je dan misschien nog steeds je steentje bij?” 

2. Verhaal deel 1

Voorganger: “Sarah is een geëngageerde KLJ’er. Zij zal ons vandaag meenemen 
in haar KLJ-avontuur, want voor Sarah is KLJ haar leven!” 

Lid: “Hallo allemaal, Ik ben Sarah en ben lid bij de -12. Ik vind het hier zo leuk. Ik 
zit nu al 6 jaar bij de KLJ en ik denk dat ik nooit meer weg wil. Ik vind het leuk dat 
ik in het weekend met mijn beste vriendinnen Amber en Sophie kan spelen. Zal 
ik eens een geheimpje verklappen? Ik vind het nog leuker als ik zie dat Jonas er 
is. Hij zit in het zesde leerjaar en is dus een jaartje ouder dan mij. Ik vind het zo 
jammer dat hij volgend jaar naar de +12 gaat. Ooooh Jonas…” (verliefd staren) 

“Oepsie ik ben weer aan het afdwalen. Waar was ik? Oh ja, in het weekend spelen 
met mijn beste vriendinnen. We doen meestal heel vette activiteiten. Soms heb 
ik geen zin om te gaan, maar eenmaal ik er ben, amuseer ik mij te pletter. We 
dansen, rennen, springen, zingen, roepen, lachen, knutselen, bouwen kampen, 
sporten en doen nog zo veel meer. En dat allemaal op één namiddag.” 

“Wat ik het allerleukste vind, is op kamp gaan. De eerste keren waren wel wat 
eng. Ik miste vaak mijn mama en papa. Gelukkig was de leiding er om mij te 
troosten en te zeggen dat we er een heel leuke tijd van maken. Ja hoor, ze hadden 
gelijk. Alle kampen waren tot nu toe megageweldig fantastisch. Vette thema’s, 
coole activiteiten, nieuwe vrienden gemaakt, een hechtere band gecreëerd, leuke 
uitstappen gedaan en nog zoveel meer. Het enige minder leuke aan het kamp is 
het eten. Je moet altijd alles proeven, bah. Ik heb wel al veel bijgeleerd en lust al 
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meer, dus uiteindelijk was het wel goed van de leiding om ons dit altijd te laten 
doen.” 

“Ik kan niet wachten om leiding te worden in mijn afdeling en hetzelfde plezier 
aan mijn leden te bezorgen zoals zij dat nu bij ons doen.” 

3. Sorry-tekstjes

Voorganger: “In je leven is er ruimte om te groeien. Soms gaan dingen goed, 
soms gaan ze ook fout. Hiervoor zeggen we sorry.” 

Leden: “Soms kan ik niet zo goed tegen mijn verlies en word ik een beetje boos. 
Hiervoor vraag ik om vergeving.”  

Leiding: “Soms hou ik niet zoveel rekening met de mening van mijn medeleiding 
en hou ik vast aan mijn eigen ideeën. Hiervoor vraag ik om vergeving.” 

Oud-leiding/ouder: “Soms ben ik een beetje kritisch over de huidige 
leidingsploeg en stel ik hun beslissingen in vraag. Hoewel ik weet dat ze alles met 
de juiste intenties en enthousiasme doen. Hiervoor vraag ik om vergeving.” 

Voorganger:  
Mensen zeggen wel eens:  
“‘t Zijn maar woorden”,  
alsof woorden weinig waarde hebben,  
niets kunnen, niets vermogen. 

Maar woorden kunnen als messen zijn  
en kunnen diepe wonden slaan.  
Ze kunnen als gif zijn  
en sluimerend hun vernietigende werk doen.  
Ze kunnen als bloemen zijn  
en iemand opvrolijken.  

Ze kunnen iemand vleugels geven,  
maar ook verpletteren  
Ze kunnen iemand doen groeien,  
maar ook klein maken  
Ze kunnen iemand blij maken,  
maar ook verdrietig.  

Voor onszelf weten we maar al te goed  
welke woorden we het liefst horen.  
Het zouden wel eens dezelfde woorden kunnen zijn 
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waar een ander ook van houdt,  
waar een ander ook beter van wordt. 

Wat belet ons die woorden uit te spreken  
die mensen doen groeien,  
die ze vleugels geven,  
die hen gelukkig maken,  
die hen genezen  
of minstens minder ziek maken? 
(Bron: C. Leterme, Bijbel in 1000 seconde) 

4. Verhaal deel 2

voorganger: “We zijn ondertussen enkele jaren verder en Sarah is leiding in haar 
afdeling.” 

Leiding: “Ik ben nu al 3 jaar leiding bij de KLJ. Echt super. Amber heeft de KLJ 
helaas verlaten. Ze vond leiding zijn niet zo tof. Gelukkig heb ik Sophie nog! 
Zij is heel gemotiveerd en is zelfs onze hoofdleiding op dit moment. Onze 
leidingsploeg is niet alleen een topteam, maar ook een hechte vriendengroep. We 
geven altijd het beste van onszelf op de sportfeesten en het Landjuweel. Ik kan 
goed omgaan met de jongere en oudere leiding. Zelfs buiten de KLJ zien we elkaar 
regelmatig om eens iets te gaan drinken. Je wordt hier heel goed ontvangen en 
begeleid. Natuurlijk zijn er af en toe discussies en onenigheden, maar we komen 
er altijd wel uit.” 

“Ik heb al een paar keer een activiteit mogen maken met Jonas. Hij kan dat zo 
goed. Hij is echt super lief voor de leden. Ikzelf ben graag een zotte doos. Ik vind 
het geweldig om mijn leden aan het lachen te maken, maar zet me a.u.b. op kamp 
niet bij de kindjes met heimwee, want dan werken mij grapjes niet echt.” 

“Als leiding leer ik elke dag bij. Ik kan steeds beter met leden omgaan, ik ben veel 
verantwoordelijker en zelfstandiger geworden, ik kan de medeleiding motiveren 
met mijn enthousiasme, ik kan opkomen voor mezelf en mijn ideeën, enzovoort. 
Natuurlijk kan ik niet alles perfect, maar daarvoor heb je een heel team achter je 
staan. Ze luisteren en helpen je verder. Als ik naar de KLJ ga voor een activiteit, 
vergadering, voorbereiding, evenement of wat dan ook, voelt het altijd als een 
beetje thuiskomen.” 
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5. Liedje

We’re All In This Together – High School Musical 

• https://www.youtube.com/watch?v=DykVJl6wr_4 

6. Groeien

Voorganger: “Om te kunnen groeien, moeten zaadjes eerst gezaaid worden.” 

“Wie het zaad van zijn glimlach zaait, brengt licht in het leven van mensen.” 

“Wie het zaad van goedheid zaait, brengt rust bij wie hij ontmoet.” 

“Wie het zaad van vriendschap zaait, brengt warmte in het hart van zijn 
medemens.” 

“Wie het zaad van tederheid zaait, kan wonden genezen.” 

“Wie het zaad van liefde zaait, brengt geluk bij wie die liefde ontvangt.” 

“Wie woorden van vrede zaait, blaast de wolken van het leven weg.” 

“Die zaadjes kunnen heel klein zijn, maar toch kunnen ze voor velen een thuis 
maken. 

(Bron: C. Leterme, Bijbel in 1000 seconde) 

Opdracht:  

Kijk eens terug naar je leven of kijk eens verder naar de toekomst. Zijn er dingen 
die je wil onthouden, bereiken en doen? De leiding zal de leden een briefje geven 
waar ze een boodschap voor zichzelf in de toekomst mogen schrijven. Uiteraard 
mogen de andere aanwezigen ook meedoen en een briefje nemen. Doe dit indien 
nodig in kleine groepjes onder begeleiding van een leiding.  

(Voorstel: laat de mensen hun adres op het briefje schrijven en stuur het een jaar 
later naar ze op.) 

Voorstel: vendelen en wimpelen
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7. Danku-tekstjes

Lid: “Laten we allemaal ons best doen om elkaar te respecteren. Zo wordt onze 
KLJ een KLJ waar iedereen zich thuis voelt.” 

Leiding: “Laten we allemaal ons best doen om naar elkaar te luisteren zodat ieder 
lid en medeleiding zich gehoord voelt.” 

Oud-leiding/ouder: “Laten we allemaal ons best doen de KLJ te helpen als ze 
hulp kunnen gebruiken en ze te steunen in hun beslissingen zodat KLJ niet alleen 
binnen het lokaal, maar ook buiten gevoeld kan worden.” 

Liedje: Mag ik dan bij jou? – Mama’s Jasje  

• https://www.youtube.com/watch?v=MXeMbQgRmVc 

8. Zegen

Oud-leiding: “Het is ondertussen al 25 jaar geleden dat ik gestopt ben bij mijn 
afdeling. Ik heb drie schatten van kinderen: Killian, Lars en Janne. Alle drie 
zitten ze bij de KLJ waar ik ook vroeger leiding ben geweest. Lars en Janne zijn 
nog leden en vinden het er superleuk. Het is altijd wel een beetje nostalgie als 
ik ze afzet aan het lokaal. Ik sta nu alleen samen met Sophie en Amber aan de 
andere kant van de poort. Zwaaiend naar onze kinderen. Killian is mijn oudste 
zoon en is hoofdleiding van de KLJ. Hij komt naar mij voor adviezen, ideeën en 
methodieken om zijn team zo goed mogelijk te leiden. Ik ben supertrots op hem.” 

“Ik ben eigenlijk trots op heel de afdeling. KLJ gaat over van generatie op 
generatie. Het is prachtig om te zien. Ikzelf draag nog steeds een steentje bij op 
evenementen door bijvoorbeeld te helpen koken op een eetdag. Sophie en ik staan 
er elke keer weer. Alleen met iets meer rimpels en een nog hechtere vriendschap. 
Ons team gaat ook al voor de tiende keer mee op kamp als kookouder.” 

Zoveel heeft KLJ mij bijgebracht. Vrienden voor het leven, mijn eigen 
ontwikkeling, sociale skills, geduld, vallen en opstaan, winnen en verliezen en 
nog zoveel meer. Al deze zaken proberen mijn man en ik onze kinderen bij te 
brengen. En hopelijk doen zij dat weer bij hun kinderen.” 

“Oh ja, die man van mij, dat is is zeker geen misse? Wat is er beter dan ten 
huwelijk gevraagd worden door mijn grootste KLJ-crush, Jonas? Zo zie je maar: 
KLJ is nu eenmaal je leven.” 



17

K-momenten

1. Starhunters

Duiding: We jagen allen onze sterren na, maar wat zijn de belangrijkste sterren 
om na te jagen? Het geld en beroemdheid of het samenzijn met vrienden? 

Doelgroep: Alle leeftijden  

Activiteit: Bekijk het filmpje. Bespreek daarna met de leden en/ of leiding wat 
iedereen eruit haalt. Open het gesprek eventueel met de vragen “Welke sterren of 
doelen wil jij najagen? Waar wil jij heel hart voor werken? Wat vind je belangrijk 
op dit moment? Wat vind je belangrijk in de toekomst? Wat zou je graag in de 
toekomst behalen of zijn?” Maak eventueel een teletijdmachine, samen met de 
leden.  

Duur: 30 min  

Filmpje: Short film about enjoying the night sky | “Starhunters” - by Johannes 
Schiehsl • https://www.youtube.com/watch?v=cUzcygQT4wo&t=119s 

Materiaal: Muziekbox, papier, pennen, materiaal voor de teletijdmachine. 

2. Iedereen Uniek

Duiding: Maak ter plekke een mooie slinger van alle papiertjes met 
vingerafdrukken en laat ze pronken in je KLJ-lokaal. 

Doelgroep: Alle leeftijden 

Voorbereiding: Iedereen neemt plaats in een kring. 

Laat de papiertjes en het stempelkussen rondgaan in de groep (afhankelijk 
van de leeftijd, bij de allerjongsten kan de leiding best helpen). Laat iedereen 
een vingerafdruk plaatsen op een eigen papiertje (met behulp van het 
stempelkussen). Dit papiertje houden ze tijdens de bezinning bij.  

Bezinning: KLJ, waar staat dat voor? De K voor Katholieke, de L voor Landelijke 
en de J voor jeugd. Maar wat kan het nog voor iemand betekenen? Het is de plek 
bij uitstek om in aanraking te komen met mensen die niet helemaal hetzelfde zijn 
als jij. Je krijgt hier veel kansen om bij te leren over jezelf en over anderen, om 
nieuwe vrienden te maken. 
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Want voor iedere durfal in onze KLJ, is er ook wel iemand die rustiger te 
werk gaat. Voor elk danstalent is er ook een uitstekende puzzelaar. Voor elke 
creatieve gees, is er een goeie atleet. Voor elke uitbundige babbelaar is er ook een 
luisterend oor. Voor elk muzikaal talent is er ook wel iemand die zo vals zingt als 
een kat. Maar gelukkig kunnen we er dan samen om lachen.  

We leren van elkaar. We denken ook eens “hoe zou een ander dit aanpakken?” 
We krijgen een open houding mee waar we later nog veel aan zullen hebben. We 
leren met iedereen omgaan en onze verschillen waarderen. En dat zijn de meest 
waardevolle lessen. Want iedereen is KLJ. Ook al hebben we andere interesses, 
niet dezelfde haarkleur, huidskleur of wat meer sproeten. Over al deze unieke 
eigenschappen heen zorgt KLJ voor een hechte band. 

Allemaal apart houden we nu gewoon een papiertje vast met onze eigen 
vingerafdruk. Maar wat als we ze nu eens aan elkaar verbinden en er een slinger 
van maken? Elk uniek deeltje, elk uniek lid, zorgt voor een mooier geheel. 
Iedereen is uniek, net zoals geen enkele van onze vingerafdrukken hetzelfde is. 
Samen staan we sterker, hoe anders we ook zijn.  

Duur: 1 uur  

Materiaal:  

-   Stempelkussen(s) (kan eventueel ook met een heel dun laagje verf op de 
vinger). 

-   Voor elk (aanwezig) lid een klein stukje papier (waar een vingerafdruk op past). 

-   Nietjes, lijm, plakband, lint, perforator... om al deze kleine briefjes samen te 
hangen en zo een slinger te vormen (en materiaal om de slinger nadien op te 
hangen). 

3. I’ll always be there

Duiding: Ik ben er voor jou!  

Doelgroep: Alle leeftijden 

Voorbereiding: Beluister het nummer I’ll always be there van Roch Voisine en 
geef de volgende opdracht: Wie staat er altijd aan jouw zijde? Op wie kan je altijd 
rekenen? Wat zou je tegen die persoon willen zeggen? Schrijf het op een blad of 
post-it. Als het lukt, bezorg deze persoon dan nu je boodschap (via de telefoon of 
in gedachten). 

Duur: 30 min 
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Lied: I’ll always be there - Roch Voisine  

•  https://www.youtube.com/watch?v=WsE4-DFBVBo  

Materiaal: Muziekbox schrijfgerei, post-its of papiertjes  

4. KLJ Levensweg

Duiding: Hoe ziet jouw KLJ-levensweg eruit? 

Doelgroep: alle leeftijden 

Voorbereiding: Maken van een spelbord 

Duur: 1 uur  

Materiaal:  

-  KLJ Levensweg spelbord (afdrukken op A3, per 4 deelnemers ene exemplaar) 

-  Lijst met dilemma’s (zie bijlage, kies de juiste leeftijdscatagorie) 

-  Pionnen (gelijk aan het aantal spelers) 

-  Dobbelsteen (gelijk aan het aantal groepjes) 

-  Post-its (gelijk aan het aantal deelnemers) 

     LEVENSWEGStart Start

StartStart
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Uitleg: 

Lees deze tekst voor om het spel te introduceren: 

“Je leven kent verschillende wendingen. Je maakte keuzes die je hebben gebracht tot 
waar je nu bent. Ook in de toekomst zal je we nog veel keuzes moeten maken. In dit spel 
zullen we een levenswandeling maken. Op elk kruispunt in het leven krijgen we een 
dilemma voorgeschoteld. Er zijn geen juiste of foute antwoorden, maar je antwoord zal 
wel bepalen welke richting je uit gaat. Het einddoel is het midden van de cirkel, waar het 
KLJ-logo staat.”  

Maak groepjes van 4 en geef elk groepje een spelbord, 4 pionnen en een 
dobbelsteen. Elke speler begint in 1 van de 4 hoeken op het spelbord. Om te 
bepalen wie mag beginnen gooien eerst alle spelers 1 keer de dobbelsteen. De 
speler met het hoogst aantal ogen op de dobbelsteen mag beginnen. 

Nadat je de dobbelsteen een eerste keer hebt gegooid mag je kiezen welke kant 
je uit gaat. De eindbestemming is het KLJ-logo in het midden. Kom je terecht 
op het vakje van een kruispunt, dan kiest een andere speler een dilemma uit de 
dilemmalijst en leest die voor. De speler die aan beurt is kiest een antwoord. 
Op basis van dat antwoord kan de speler naar links of naar rechts (A = links, B = 
rechts). Kom je op een T-kruispunt, en kan je niet naar links/rechts (afhankelijk 
van de situatie) dan ga je rechtdoor.

De speler die als eerste bij het KLJ-logo terecht komt wint. 

Om af te ronden lees je volgende tekst voor: 

“Ondanks dat we onze eigen keuzes maken en deze voor iedereen verschillen, hebben we 
allemaal 1 ding gemeenschappelijk: op een bepaald moment hebben wij ervoor gekozen 
om KLJ’er te worden. En ondanks dat we allemaal KLJ’er zijn, beleven we het toch elk op 
onze eigen manier. Bij sommigen werd KLJ deel van het leven, bij anderen werd KLJ het 
leven.” 

Geef de deelnemers vervolgens deze opdracht: 

“Hoe heeft KLJ jouw leven beïnvloed? Schrijf het op een post-it en hang het op de 
achterkant van je spelbord.” 

Hang vervolgens alle spelborden op in je lokaal. Je kunt het overlopen met 
de groep of het gewoon laten hangen zodat iedereen op zijn tempo alles kan 
doorlezen op een zelf gekozen moment. 
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Bijlage:

-9  
-  TikTok of hobby?  

-  Buiten of binnen spelen?  

-  School of vakantie?  

-  Frietjes of spaghetti?  

-  Hevige spelletjes of vettige spelletjes?  

-  Zelf simpen of gesimpt worden?  

-  Op kamp of op reis gaan?  

-  Naar de KLJ gaan of bij vriendjes spelen?  

-  Altijd sla eten of nooit meer gamen?  

-  Altijd zweten of altijd jeuk?  

-  De nek van een giraf hebben of de slurf van een olifant?  

-  Altijd licht buiten of altijd donker buiten?  

-  Altijd zomer of altijd winter?  

-  Een hond of een kat?  

-  Altijd alleen spelen of altijd met broers of zusjes spelen?  

-  Nooit meer met speelgoed spelen of nooit meer met de tablet spelen?  

-  Nooit meer verjaren of nooit meer cadeautjes krijgen?  

-  Sinterklaas of de Kerstman?  

-  Nooit meer kunnen praten of voor altijd een vreemde taal spreken?  

+9  
-  Communie of lentefeest?  

-  Buitenspelen of gamen?  

-  TikTok of Instagram?  

-  Hevige spelletjes of vettige spelletjes?  

-  Leiding worden of geen leiding worden?  

-  Laatste kampvuur of laatste fuif ?  

-  Naar de KLJ gaan of bij vriendjes gaan spelen?  

-  Op kamp gaan of op reis gaan?  

-  Bosspel of dorpsspel?   

-  Kinderfuif of boys and girls night  
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-  Natte sokken of een kriebeltrui?  

-  Koud eten of alles met je handen eten?  

-  Avondlied of KLJ-lied?  

-  Altijd zweten of altijd jeuk?  

-  Nooit meer huiswerk of nooit meer toetsen?  

-  Doof of blind zijn?  

-  Terug naar de kleuterklas of naar het middelbaar?  

-  Tv of IPad?  

-  Familie of vrienden?  

-  Spelling of rekenen?  

+16  
-  Alcohol of alcoholvrij?  

-  Fuiven of chillen?  

-  Hevige spelletjes of vettige spelletjes?  

-  Thuis les of les op school?  

-  Een romantische film of een romantische picknick?  

-  Leiding worden of lid blijven?  

-  Studeren of werken?  

-  Jeugdhuis of discotheek?  

-  Kinderen of huisdieren?  

-  Op kot of thuis blijven?  

-  Weekendwerk of vakantiewerk?  

-  Studentenjob of vrijwilligerswerk?  

-  Op kamp gaan of op reis gaan?  

-  Leefweek of buitenlands kamp?  

-  Doop of totemisatie?  

-  Avondlied of KLJ-lied?  

-  Iemands gedachten kunnen lezen of onzichtbaar zijn?  

-  Laagbegaafd zijn of hoogbegaafd zijn?  

-  Nooit meer drinken of nooit meer feesten?  

-  Nooit meer tv kijken of nooit meer muziek luisteren?  

-  Doof of blind zijn?  



23

-  Rijk of knap?  

-  Tatoeage of piercing?   

-  Familie of vrienden?   

+20  
-   Trouwen of samenwonen?  

-   Gesloten of open relatie?  

-   Hevige spelletjes of vettige spelletjes?  

-   Thuis werken of op kantoor?  

-   Op café of naar een festival?  

-   Tomorrowland of Rock Werchter?  

-   Leiding worden of lid blijven?  

-   Volledig stoppen met KLJ of vriend van KLJ worden?  

-   Verre wereldreis of roadtrip in eigen land?  

-   Temptation Island of Ex on the beach?  

-   Avondmens of ochtendmens?  

-   Permanent werken zonder vakantie of permanent vakantie en nooit meer 
werken?  

-   Op kamp gaan of op reis gaan?  

-   Cantus of fuif ?  

-   Alleen wonen of Hotel Mama?  

-   Leefweek of buitenlands kamp?  

-   Nooit meer je lievelingseten of nooit meer seks hebben?  

-   Elke ochtend een halve liter lauw bier drinken of elke ochtend sporten van 6  
tot 8?  

-   Bier of wijn?  

-   Voorgerecht of nagerecht?  

-   Sporten of Netflixen?  

-   Altijd te vroeg of altijd te laat?   
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Duiding: Hoe ziet jouw KLJ-ganzenbord eruit? 

Doelgroep: Alle leeftijden 

Voorbereiding: Teken op voorhand een ganzenbord uit. Verdeel de vakjes onder 
in 3 verschillende onderdelen; Doevakjes, vraagvakjes en dilemmavakjes.  

Bezinning:  

Speel met je leden de KLJ-ganzenbord.  

-  Doe-vakjes: hierbij moet je opdrachten vervullen. Voorbeelden: 

-   Teken een eigen levenspad. 

-   Lachtherapie (met je hoofd op elkaars buik gaan liggen, iemand start 
met lachen, daarna start een volgende, ... Na een tijdje is iedereen aan het 
lachen). 

-   Vertrouwensspelletjes (elkaar opvangen, je partner geblinddoekt zoeken, 
...). 

-   Kies 1 voorwerp uit de buurt dat jouw leven typeert, dat iets over jouw 
leven zegt. 

-   Over het touw: iedereen moet met de gehele groep over een stuk touw die 
hoog opgehangen is, en dit zonder te klimmen. 

-   Mensenknoop: iedereen staat in een cirkel. Iedereen pakt iemand anders 
zijn/haar hand vast, zodat er een knoop ontstaat. Laat ze de knoop uit 
elkaar halen zonder handen los te laten. 

-  Vraagvakjes 

-   Bijvoorbeeld in thema verkeersborden 
-   Verkeersbord kruispunt: wanneer stond jij eens op een kruispunt in 

je leven, m.a.w. wanneer moest jij belangrijke keuzes maken? 

-   Bijvoorbeeld van levensvragen: 
-   Als het er echt op aan zou komen, wat zou je meteen doen, en wat 

zou je onmiddellijk laten? 
-   Waar heb je spijt van? 
-   Welke wens heb je nog? 
-   Wat geeft je leven kleur? 
-   Wat zou het leven nog meer kleur kunnen geven? 
-   Welke dromen heb je nog? 

4. KLJ-ganzenbordspel
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-  Dilemmavakjes: 
-   Nooit meer op vakantie gaan of nooit meer KLJ? 
-   Nooit meer patatjes eten of elke dag patatjes? 
-   Tongpiercing of neuspiercing? 
-   Gedachten van de ander kunnen lezen of in de toekomst kunnen kijken? 

Duur: 30 min/1 uur  

Materiaal: Ganzenbord, dobbelstenen, pionnen, vragen 

5. KLJ is je leven

Duiding: KLJ is in je leven, overal en op alle plaatsen. Soms zelfs als we het niet 
doorhebben.  

We zetten alle ‘onzichtbare’ KLJ-elementen even in de picture. 

Doelgroep: Alle leeftijden 

Voorleestekst:  

Het nieuwe werkjaar staat voor de deur, de voorbije tijd werd getekend door 
corona. Laat ons nu hoopvol vooruit kijken, wetende KLJ is in je leven! 

Ik doe het aan de hand van een aantal punten (zeker geen examenpunten). 

Dit is alvast ons BEGINPUNT. We zijn allen lid van die fantastische 
jeugdbeweging. Helaas kenden we vorig jaar bijna allemaal DIEPTEPUNTEN. We 
mochten en konden bijna niet fysiek samenkomen, we zaten – elk in ons kot – 
achter onze computer te zoomen en ideeën uit te wisselen om ze dan uiteindelijk 
als sneeuw voor de zon te zien verdwijnen door dat virus. 

We wilden toch zo graag weer even als persoon enf als beweging in het 
MIDDELPUNT staan, maar het mocht allemaal niet baten… Onze dromen werden 
bijna herleid tot het NULPUNT. 

Maar nu is er het LICHTPUNT. We kunnen weer bij elkaar komen, bijpraten, 
elkaar eens vastpakken, samen een pintje drinken. En we hebben MIKPUNTEN, 
zaken die we samen willen realiseren. Die dropping, die gewestvergadering, dat 
weekend, die fuif… Daarvoor zetten we onze beste krachten in. Die MIKPUNTEN 
laten ons uit onszelf treden en brengen ons ertoe meer oog te hebben voor elkaar, 
op die manier hebben we oog voor onze GELOOFSPUNTEN. Jezus mag ons 
EIKPUNT zijn, Hij die zegt: “IK ben de weg, de waarheid en het leven. Wie in mij 
gelooft zal leven!” 
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Laat ons dit werkjaar de handen aan de ploeg slaan om samen veel 
HOOGTEPUNTEN te beleven. Toffe ontmoetingen, gezellige babbels, af en toe 
een drankje, gezonde plagerijen, leuke feestjes kortom KLJ’ers op hun best! 

En als het even wat minder gaat: er zijn de STEUNPUNTEN. Iemand die een hand 
op je schouder legt en zegt “ik loop een eindwees met je mee” en zo kan je samen 
na de tocht genieten van het welverdiende RUSTPUNT. We hebben dat allemaal 
af en toe eens nodig, de boog kan immers niet altijd gespannen staan. Trouwens, 
op de eerste bladzijde van de Bijbel staat het al: “toen God al het werk voltooit 
had, rustte Hij op de zevende dag.” God zegende de zevende dag en verklaarde die 
heilig.  

Laat die ‘zevende dag’ geen EINDPUNT zijn, maar veeleer een 
AANKNOPINGSPUNT om van ‘KLJ in je leven’ een ‘KLJ is je leven’ te maken! 

En weet: als we elkaar de volgende keer ontmoeten dan kunnen we nog heel wat 
punten aanhalen om bij te praten: vertrekpunt, kruispunt, hoekpunt, keerpunt, 
knooppunt, pluspunt, minpunt, uitgangspunt, standpunt, potloodpunt, 
wisselpunt, kookpunt, doelpunt, brandpunt, trefpunt, orgelpunt… We eindigen 
simpelweg met puntje, puntje, puntje… 

Activiteit 

Koppel aan de tekst een opdracht waarbij je een tijdslijn vol punten opmaakt. 
Maak je eigen tijdslijn met dieptepunten, hoogtepunten, steunpunten,… plaats 
de punten op een as. Droompunten liggen bijvoorbeeld in de toekomst. Je kan de 
tekst ook koppelen aan het einde van een kamp. Maak een tijdslijn van afgelopen 
kamp: wat waren je hoogtepunten, dieptepunten,… 

Duur: 30 min   

Materiaal: Knutselmateriaal voor de tijdlijn, bezinnende tekst 
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6. Hoe adem je KLJ uit?

Duiding: Hoe kan iemand zien dat je een KLJ’er bent? 

Doelgroep: Alle leeftijden 

Tekst 

Weet jij waar de adem vandaan komt? 
Zo vanzelf in en uit. 
We kunnen niet zonder. 
Er is er maar 1 die over het aantal teugen besluit. 

We leven op geleende adem, 
hoe bijzonder is dat. 
We hoeven er niets voor te doen 
lucht is er zat. 

Weet jij waar jouw adem vandaan komt? 
Heb jij referentie voor jouw levenslucht. 
Het lijkt misschien niet bijzonder, 
tot dat je voor de laatste keer zucht. 

Bron: Odette Blok 

Denkvragen 

-  Hoe adem ik KLJ in? Wat geeft mij zuurstof of energie om aan KLJ te doen? 
-  Welke keuzes maak je om je vrij te voelen in KLJ? Wat geeft je creativiteit 

in KLJ? 
-   Waar ben je trots op dat je zelf hebt verwezenlijkt in KLJ? Wat geeft je -  

zelfvertrouwen in KLJ? 
-   Hoe komt het dat jij deel mag uitmaken van KLJ? Wat geeft je waarde in 

KLJ? 
-   Waar liggen je ambities of erkenning in KLJ? 
-   Wat maakt je gelukkig in KLJ? 

-  Hoe adem ik KLJ uit? Hoe geef ik anderen in KLJ zuurstof of energie? 
- Welke positieve gedachte krijg je van KLJ? 
-  Welke bevestiging heb jij gekregen in KLJ? 
- Welke kansen of mogelijkheden heb jij gekregen in KLJ? 
- Waar ben je dankbaar voor in KLJ? 
- Welke ruimte voor jezelf heb je gekregen in KLJ? 
- Welk voorbeeld ben jij voor anderen in KLJ? 
- Wat kan jij relativeren in KLJ? 
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- Hoe beleef jij KLJ? 

Je kan werken met een speeddatekring. De binnenste cirkel is KLJ inademen en de 
buitenste cirkel is KLJ uitademen. De vragen hangen op de stoel. Deze bespreken 
je leden met de partner die tegenover hen zit. Na enkele minuten schuiven ze 
door: de binnencirkel naar links, de buitencirkel naar rechts. Zo hebben ze 
telkens een andere vraag te bespreken met een andere partner. 

Duur: 1 uur  

Materiaal: Tekst en vragen  

7. De drie takken?

Duiding: Je bent veel sterker als je samenwerkt dan alleen. 

Doelgroep: Alle leeftijden 

Tekst 

Er was eens een man die drie zonen had. De drie jongens maakten altijd ruzie. ‘s 
Morgens, ‘s middags en ‘s avonds altijd maar vechten en nog eens vechten. Op een 
dag zei de vader: “Breng me zoveel takken als je kunt dragen!” De jongens renden 
het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos 
takken. 

(Laat je leden 3 takken sprokkelen op het terrein.) 

“Neem nu ieder één tak”, zei hun vader, “en probeer hem te breken.” “Heel 
gemakkelijk!”, zeiden de jongens en ze braken stokken in tweeën. 

(Laat je leden 1 tak breken) 

“Bind nu alle stokken met een touw samen”, zei de vader, “en probeer nu de hele 
bos takken te breken.” 

(Neem van alle leden één tak, bindt deze samen en probeer ze te breken.)  

Ze probeerden het om beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk 
gebroken konden worden, waren samengebonden zo sterk als staal. “Zie je,” 
zei hun vader, “wat jullie met deze stokken doen, kan ook met jullie gebeuren. 
Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je eenzaam. En als je alleen bent, kan 
je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden. Samen zijn jullie zo sterk als 
deze bos takken. Samen houden we stand, afzonderlijk vallen we. Dat geldt voor 
stokken, voor kinderen, voor volwassenen en voor volken.” 
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Methodiek 

Lees het verhaal voor en onderbreek het verhaal door de activiteiten uit te voeren. 
Laat de leden in het midden van het verhaal elk een tak halen op het terrein. 
Neem deze allemaal samen en probeer deze, zoals in het verhaal, te breken.  

Wij zijn allemaal een element van onze groep. Wij zijn het sterkste als we samen 
zijn. Net zoals al de takken hebben we elkaar nodig om een sterke groep te zijn. 
Iedereen is belangrijk om van onze groep een sterke groep te maken.  

Duur: 30 min. 

Materiaal: Verhaal en takken op een terrein  

8. Familie is voor ‘t leven

Duiding: Sta er even bij stil dat de mensen rondom je familie zijn. 

Doelgroep: Alle leeftijden 

Tekst: 

Ieder heeft zijn eigen levensverhaal, 
een verhaal over wat met je gebeurt, 
hoe je bent, 
hoe je was, 
graag worden wilt. 

Elk verhaal is belangrijk, 
ook het jouwe. 
In je verhaal ben je niet alleen  
en spelen heel wat mensen mee. 

Je ouders en familie staan aan het begin van je verhaal 
en ook onderweg spelen ze mee. 
Jullie beleven het samen, 
soms éénsgezind of soms 
met andere verwachtingen en verlangens, 
maar toch... in dezelfde richting. 

Op weg hoor je ook verhalen van anderen, 
en je luistert naar elkaar.
Er groeien vragen in je, 
wie zijn die anderen? 
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Hoe zie je ze? 
Wat wens je ze toe? 
Zijn het vriendelijke en fijne mensen? 
Waarom dragen ze dat sjaaltje? 

Één antwoord is belangrijk. 
Zij zijn ook mensen, 
net zoals ik 
en ik waardeer hun voor wie ze zijn. 

Samen met deze anderen, 
na alle avonturen en ervaringen samen, 
bouw je hoofdstuk na hoofdstuk, 
verder aan je verhaal. 

Niet alleen aan je verhaal, 
ook je kennissen, je vrienden, 
een tweede familie. 

In je verhaal ben je niet alleen, 
en spelen heel wat mensen mee. 
Een grote familie door dik en dun, 
door geboorte en gekozen. 

Want familie, da’s voor het leven. 

Bezinning 

KLJ is als familie. Voor wie ben je enorm dankbaar? Hoe voel je dat ze familie 
zijn? Welke avonturen heb je al beleefd? Welke moeilijke momenten heb je al 
samen beleefd? Wie en hoe heeft je KLJ-familie je geholpen en door moeilijke 
momenten gesleurd? 

Duur: 30 min. 

Materiaal: Tekst  
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9. Vrienden voor het leven

Duiding: Hoe goed ken je je vrienden van KLJ? 

Doelgroep: Alle leeftijden 

Bezinning:  
De leden/leiding krijgen allemaal een papier en stylo. Op het papier staan 
er verschillende belangrijke onderwerpen voor een goede vriendschap. (Zie 
volgende pagina’s).  

De leden/leiding duiden de 3 belangrijkste onderwerpen dat ze voor zichzelf 
vinden. Nadien geeft iedereen het papier aan de verantwoordelijke. 

De verantwoordelijke kijkt welke onderwerpen de leden/leiding het belangrijkste 
vinden. Als je dit doet doen de leden/leiding niets en dat willen we niet. Je kan 
deze spelletjes ook spelen voor de activiteit, tijdens of na de activiteit. Je kan een 
paar spelletjes spelen voor een goede vriendschap zoals: 

1. In 1 van de 10 onderwerpen kon je kiezen tussen goede communicatie. 
Hiervoor heb je een leuk en kort spelletje:  
Iedereen van de leden staat in een lange rij (ongeveer 10 personen per rij). 1 
van de verantwoordelijke zegt tegen de eerste van de rij een lange zin zoals 
bv: 

-   Pieter, Jan en Sandrina hebben een 
meervoudigepersoonlijkheidsstoornis. 

-   Hoe lang is een chinees. Hij is de beste vriend van Kees. Kees is een 
wees. 

Als je deze zin zegt zorg ervoor dat de andere dit niet kunnen horen. Als je 
deze zin hebt gezegd zegt de eerste persoon dit door naar de tweede persoon 
en zo verder … . Als de laatste persoon de zin heeft gehoord, zegt hij/zij deze 
luidop. Als de zin hetzelfde is als de eerste was er een goede communicatie, 
als deze zin niet hetzelfde was er geen goede communicatie. 

 
2. In 1 van de 10 onderwerpen kon je kiezen tussen “vertrouw elkaar”. Hiervoor 

heb je een leuk en kort spelletje:   
Je verdeelt de groep in ongeveer 6 personen. Je hebt hiervoor een Barkruk 
nodig of iets waarop 1 persoon kan staan ongeveer 1 meter hoog. 
1 persoon staat recht op de barkruk, de andere personen staan achter de 
persoon. De persoon op de barkruk doet zijn of haar ogen dicht en laat 
haar vallen. De andere personen vangen hem of haar op. Zorg ervoor dat de 
persoon langs de juiste kant valt anders …. 
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3. In 1 van de 10 onderwerpen kon je kiezen tussen “dankbaarheid”. Hiervoor 
heb je een leuk en kort spelletje:  
Iedereen van de groep loopt rond door mekaar, Als je een persoon passeert 
geef je haar/hem een compliment. Zo laat je iedereen rondlopen tot iedereen 
iedereen een compliment heeft gegeven.  
Als de spelletjes zijn gespeeld begin je terug aan de bezinning. Hieronder 
staat er een tekstje over elk onderwerp. Je leest de tekstjes voor.   
Je moet niet alle teksten voor lezen maar beter de onderwerpen wat de leden 
het belangrijkste vinden: 

• SAMEN GENIETEN   
• https://assets.klj.be/attachment/KLJ%20K-bundel%20-%20jaarthema%20back%20
to%20basics%202019-2020.pdf  (P 36) 

• GOEDE COMMUNICATIE   
• https://www.50pluswereld.nl/verhalen-grappige-miscommunicatie/  
Eerste verhaal met de titel “Kattig”   

• VRAAG HULP OF GEEF RAAD  
• https://www.ad.nl/bizar/hartverwarmend-thais-filmpje-trekt-3-miljoen-kijkers~ae
7a4c6c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

• VERTROUW ELKAAR   
• https://www.youtube.com/watch?v=bZ3uQlOz0dQ&ab_channel=AlbertHeemeijer 

• DANKBAARHEID  
• https://www.youtube.com/watch?v=h3ztnR4P4Ow&ab_
channel=Quick7HitsQuick7Hits 

• SAMEN PROBLEMEN OPLOSSEN   
• https://www.youtube.com/watch?v=i8mdlD89xfE&ab_channel=zeijlvanv 

• EERLIJK ZIJN VOOR ELKAAR  
• https://www.beleven.org/verhaal/de_oneerlijke_vriend 

• WEES EEN LUISTEREND OOR   
• https://www.postfabriek.nl/2019/09/16/een-luisterend-oor/ 

• WEES JEZELF  
• https://www.voorpositiviteit.nl/je-eigen-pad-volgen/ 

Benodigheden 

-  Stylo’s        

-  Laatste blad van dit bestand 

-  Beamer + scherm 

-  Barkruk 

-  Blinddoek
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Zet je schou-
ders onder 

de K

KLJ-website   • www.klj.be/de-k-klj  

Ben jij op zoek naar nog meer K in KLJ? Surf dan naar www.klj.be/de-k-klj, want 
daar vind je alles over de K, zoals onze winter- en kampzendingen, ons jaarthe-
mamateriaal en andere K-publicaties.  

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

De K in jouw afdeling 

Stuur je een kaartje bij een speciale gelegenheid? Ga je op bezoek bij een lid? 
Organiseer je een kampviering? Raap je paaseieren? Zing je voor het eten? Heb 
je oog voor de zwaksten in de groep? Sta je even stil voor het slapengaan? Werk 
je mee aan acties voor het goede doel? Probeer je leden waarden mee te geven? 
Koester je de vriendschap? Durf je met elkaar in discussie gaan? Vier je samen 
kerst? Is er tijd voor een bezinnend moment? Neem je vijf minuten tijd om tot 
rust te komen?  

Geweldig, maar zou het niet nog beter zijn als een leiding of bestuurslid de 
schouders hieronder zet zodat deze waardevolle momenten verder groeien? Er  
zit vast een K-verantwoordelijk in jouw afdeling! Registreer hem of haar in Click.  

Werkgroep K  

Zin om ook toffe bezinningen te bedenken of in elkaar te boksen? Kom dan naar 
één van onze Werkgroepen K, want in elke regio is er zo’n toffe bende te vinden. 
Mail naar jolien.caubergh@klj.be en je wordt met open armen ontvangen. 

Spieken bij de buren  

Ben je nieuwsgierig naar wat de andere jeugdbewegingen uitwerken rond de K?  
Op www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be staat alles netjes opgelijst onder 
‘aanbod’.  

Kijk eens bij de KSA  

Ook onze bevriende jeugdbeweging KSA maakt heel wat eigentijds K-materiaal. 
Op hun website vind je kant-en-klaar K-materiaal. 
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