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Willy Sommers zingt ons zo mooi toe: 
“laat de zon in je hart!” En wat Willy 
kan, dat kunnen KLJ’ers ook, heel zeker. 
Welk weer het buiten dan ook mag zijn, 
KLJ’ers staan steeds in uniform aan het 
lokaal. Daar geven ze het beste van zich-
zelf en maken ze plezier. 

Wanneer het leven je meeneemt doorheen 
alle seizoenen en alle weersomstandig- 
heden, dan staat KLJ er voor je. Met deze 
K-bundel willen we je laten stilvallen bij 
verschillende K-momenten. Om dank-
baar 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 door-
gaan en het beste van jezelf te geven. 
Maar ook om op elkaar terug te vallen 
als het even moeilijker gaat. Welk weer 
je ook tegenkomt, KLJ maakt het weer. 

Met KLJ-groeten, 

Werkgroepen K 
Raf, regionale proost Oost-Vlaanderen 
Marc, regionale proost West-Vlaanderen
Jolien, K-medewerker Nationaal

KLJ maakt het weer

Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Myncke, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven
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K-ampmomenten

Doe eens een viering

Doe eens een bezinning

De K in jouw afdeling

- Herfst
- Winter
- Lente
- Zomer

- K-verantwoordelijken?
- Werkgroep K
- Tractorzegening of K-event?
- K-inspiratie
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Laat jij je bladeren eens los?

HERFST

Methodiek

Tekstfragment

Duiding: Herfst is de periode waarin de bomen hun bladeren loslaten. Tijd dus om eens stil 
te staan bij wat jij kan loslaten en welke nieuwe wegen jij kan bewandelen. 

Doelgroep: Alle leeftijden   Duur: 15 minuten

Benodigdheden: Geen materiaal nodig.

Je leden gaan in een kring staan en sluiten de ogen. Vertel rustig het tekstfragment. 
Vraag je leden om tijdens het wandelen na te denken over wat de herfst voor hen 
betekent. Waarvan nemen zij afscheid? Welke verwachting koesteren zij? Vraag je 
leden om op zoek te gaan naar dat ene blad dat dit alles voor hen symboliseert.

Adem rustig in en uit. Zet je voeten stevig op de grond en laat je armen los langs je 
lichaam hangen. Ga na of je goed staat. Verander zo nodig van houding. Voel je voe-
ten op de grond. Ga na of ze warm of koud zijn. Stel je voor dat je voeten aan de grond 
vastgroeien. Stel je voor dat de herfstzon op je lichaam schijnt en warmte geeft. Stel 
je voor dat je de wind hoort. Je voelt de wind in je gezicht. Je voelt de regendruppels 
vallen. Je voelt de zachte regen op je huid. Via de wind, de zon, de grond en de regen 
krijg je energie en kracht. Deze kracht gaat via je tenen, je gezicht en je vingers door 
je hele lichaam. Je voelt het in je borst en in je buik. Open je ogen en kijk hoe de 
bladeren vallen. Richt je aandacht op een enkel blad. Volg zijn val. Zie de allerlaat-
ste wenteling. Let erop, aandachtig. Maak stilaan je voeten weer los van de grond. 
Wandel langzaam en in stilte rond. Ga op zoek naar dat ene blad dat jou aanspreekt.

“KLJ maakt het weer!” De werkgroepen K maakten met die slagzin in 
hun achterhoofd allerlei K-momenten voor je afdeling gelinkt aan seizoe-

nen, zowel in de natuur als in je eigen leven. Veel plezier! 

K-momentenK-momenten  
voor elk seizoenvoor elk seizoen
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• Beschrijf hoe je een lastige periode eerder bent doorgekomen. Wat heb je toen 
gedaan om het weer beter te laten gaan? 

• Beschrijf wat je al hebt bereikt, waarop je met een tevreden gevoel terugkijkt. 
• Beschrijf wat je sterktes, talenten, interesses, vaardigheden zijn en geef hier een 

voorbeeld van. 
• Beschrijf de dingen waar je dankbaar voor bent.
• Maak een lijst van activiteiten die je fijn en ontspannend vindt om te doen, din-

gen waaraan je plezier beleeft. 
• Maak een lijstje bestaande uit namen en telefoonnummers van familie of vrien-

den die een steun voor je zijn. 
• Geef een opsomming van wat deze personen positief aan je vinden en waarom 

ze je respecteren. 
• Maak een lijst van doelen, dingen waarop je hoopt, verwachtingen en dromen 

voor de toekomst. 
• Rond af met een speciale raadgeving voor jezelf of andere herinneringen die fijn 

en belangrijk voor je zijn. 

Deel 2
Geef je leden/leiding een papier, pen en enveloppe en laat ze in stilte nadenken. 
Eventueel kan je rustgevende muziek op de achtergrond opzetten. Als ze klaar zijn, 
kunnen ze hun briefje in een enveloppe steken.

Boodschap aan een ballon

Een brief voor regenachtige dagen

Methodiek

Methodiek

Duiding: Schrijf een boodschap aan een dierbare die je verloren hebt, iemand die je mist. 
Hang de boodschap aan een heliumballon en laat hem vliegen.

Doelgroep: -12    Duur: 15 minuten

Benodigdheden: Muziekfragment ‘10.000 luchtballonnen’ van K3, ballonnen, lintjes, 
helium, kaartjes, muziekbox en balpennen.

Duiding: Yvonne Dolan (2000) beschrijft diverse manieren waarop mensen zichzelf kunnen 
helpen om door een lastige periode in hun leven te komen. Eén van die manieren is het schrij-
ven van een ‘brief voor regenachtige dagen’. Dat is een brief die je schrijft op een moment 
waarop je je goed voelt en die je naleest op een moment waarop je stress ervaart. De bedoeling 
van de brief is een soort van houvast te bieden in periodes waarin het minder goed gaat. De 
brief biedt dan wijsheid en advies van de persoon die jou het beste kent: jijzelf!

Doelgroep: +12, +16 en leiding  Duur: 60 minuten

Benodigdheden: Pennen, een enveloppe, papier, een groot blad met vragen op.

Iedereen mist wel iemand. Aan de hand van een ballon kunnen we deze boodschap 
tot bij die persoon brengen. Alle ballonnen samen kleuren de hemel blauw (of rood 
in het geval van KLJ) en maken zo het weer.

Deel 1
Leg het principe van een brief voor regenachtige dagen uit. Schrijf volgende vragen 
op een groot papier en overloop ze samen. Dit zijn vragen waarop je leden een ant-
woord kunnen geven. Als deze elementen aanwezig zijn, ga je op een dag echt iets 
hebben aan de brief !

HERFST
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Tekstfragment
Het sneeuwt zachtjes en op een tak van een dennenboom zit een winterkoninkje. 
Het anders zo drukke, kleine bruine vogeltje, met een heel eigenwijs, rechtopstaand 
staartje, zit nu muisstil. Je hoort hem alleen tellen. Tellen? Ja, hij is bij 3.997, 3.998, 
3.999 …

“Wat ben je toch aan het doen?”, klinkt er opeens een stem. Het winterkoninkje valt 
van schrik bijna van de tak. “Mijn hemel!”, zegt het tegen de witte duif, die op een 
andere tak in de boom zit. “Laat jij mij even schrikken. Ik had je helemaal niet ge-
zien. Ben je er al lang?” “Ja, ik ben er al een poos. Eigenlijk ben ik er altijd al geweest”, 
zegt de duif. “Ik ben de vredesduif. Ik probeer de mensen eraan te herinneren dat er 
vrede kan zijn. Maar nou weet ik nog niet wat jij aan het doen bent.” “Dat zal ik je 
vertellen”, zegt het winterkoninkje. “Maar ik heb eerst een vraag. Hoeveel weegt een 
sneeuwvlok?” “Niets, denk ik”, zegt de duif.

“Luister dan maar eens”, zegt het winterkoninkje. “Gisteren zat ik ook te tellen. De 
hele tak lag vol sneeuw. Ik had al 4000 vlokken geteld en het ging maar door. 4001, 
4002, 4003, 4004 … en toen, toen viel vlok 4005 … en de tak brak! Ik lag midden in 
een hoop sneeuw op de grond. Dan ga jij me toch niet vertellen dat die vlok niets 
woog.” De duif is stil. “Ik ga maar eens naar een andere tak, opnieuw beginnen, want 
nu ben ik de tel kwijt”, zegt het winterkoninkje. “Dag en veel succes.”

“Zou het aan die éne sneeuwvlok hebben gelegen, dat de tak gebroken is?”, denkt de 
duif. “Als dat zo is, zou het dan met vrede ook zo kunnen gaan? Wanneer er al zo veel 
volwassenen en kinderen zijn die vrede wensen, die proberen in vrede met elkaar 
te leven, zou er dan nog maar één bij hoeven te komen om het echt vrede te laten 
worden?”
Bron: ‘Eén sneeuwvlok’: Herwerking van verhalen uit de hele wereld, Nel de Theije en Leo Kaniok

Sneeuwvlokjes

Methodiek

Duiding: “Wintergevoel. Dat betekent gezelligheid, samen zijn, overal hartverwarmende 
lichtjes en sneeuw op je smoel. Buiten heel koel. Tijd om stil te staan bij de dingen waar we 
dankbaar voor zijn, vertragen met of zonder doel. Schaatsen op het ijs, de warmte opzoeken 
aan een vuurkorf met vrienden om je heen, een heleboel... Snap je wat ik bedoel?”

Doelgroep: alle leeftijden   Duur: 30 minuten

Benodigdheden: Een vierkant (wit) blaadje papier per lid (de grootte maakt niet uit), 
scharen, potloden, pennen of stiften, plakband of nietjes (+nietmachine) en touw.

Laat je leden rustig neerzitten en ga van start met onderstaande intro:

“Wintergevoel. Dat betekent gezelligheid, samen zijn, overal hartverwarmende 
lichtjes en ook sneeuw op je smoel. Buiten heel koel. Tijd om stil te staan bij de din-
gen waar we dankbaar voor zijn, vertragen met of zonder doel. Schaatsen op het ijs, 
handschoenen, de warmte opzoeken aan een vuurkorf met vrienden om je heen, een 
heleboel... Snap je wat ik bedoel?”

Lees het tekstfragment voor of breng het interactief met iemand in de rol van win-
terkoninkje, iemand als duif en ook een verteller. Laat de leden nu elk een eigen 
sneeuwvlok van papier uitknippen. Demonstreer hoe ze het best aan de slag gaan.

Creëer na het maken van de sneeuwvlokjes opnieuw een rustige sfeer en laat de  
KLJ’ers de vorm van hun zelfgemaakte sneeuwvlok goed bekijken. Spoor de leden 
aan om met hun vinger de vorm te volgen. Vraag hen om ook na te denken over het 
volgende: ‘Hoe kan ik een sneeuwvlokje van vrede zijn? M.a.w. hoe kunnen de KLJ’ers 
meewerken aan vrede?’

Om de beurt staan de KLJ’ers op, hangen hun sneeuwvlok aan het raam en geven indien 
gewenst een antwoord op de vraag. Als iedereen aan de beurt is geweest, hangt het 
raam vol sneeuwvlokjes, net als de sneeuwvlokjes op de tak van het winterkoninkje.

WINTER
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Geen andere weg

Methodiek

Duiding: De lente meemaken/beleven kan je het beste doen in het bos, in de natuur en in de 
velden. Hieronder een bezinnende tekst en spel over de lente.

Doelgroep: +12 en +16   Duur: 20 minuten

Benodigdheden: Geen materiaal nodig.

De natuur wordt in de lente steeds mooier. Een mandala is ook mooi en simpel om 
te maken. Luister naar het tekstfragment. Nadien gaan je leden in groepjes van twee 
staan en maken de mooiste mandala met materialen die ze in de natuur vinden. Ga 
tot slot in gesprek met je leden. Enkele vragen om je op weg te zetten:

• Hoe ziet jouw weg eruit? 
• Welke obstakels ben jij tegengekomen?
• Wat of wie heeft jou geholpen om je weg verder te zetten?
• Hoe kan KLJ helpen om je op weg te helpen, je obstakels zo klein mogelijk te maken?

Tekstfragment
Op de velden en in het bos wordt het drukker: dieren worden wakker van hun win-
terslaap, alles komt terug in bloei en alles begint te leven. Agenda’s slibben dicht 
en de hectiek van het leven hervat. ‘Ieder voor allen en allen voor ieder’ gaan we met 
mekaar op weg. Niet voor onszelf, maar met oog op het breder geheel en daarom...
… valt er geen ander weg te bewandelen dan die van solidariteit.

De handen in elkaar slaan, kleinen en grote, sterken en zwakke. Geen ander pad is 
samen te effenen dan dat van de hoop. Vechten tegen de ontmoediging, stapstenen 
leggen van moed en vertrouwen. Geen betere energie is er dan die van de samenhorig-
heid. Woorden en daden vinden die mensen bij elkaar brengen, over alle grenzen heen.
(lees verder op p.12)

Controle over storm en regen

Methodiek

Duiding: KLJ’ers zijn er voor elkaar en helpen elkaar door moeilijke tijden.

Doelgroep: alle leeftijden   Duur: 15 minuten

Benodigdheden: Groene en rode post-its, balpennen, iets om de post-its op te plakken 
(een muur, flap, raam, bord ...).

Vertrek van volgend gedicht: “Je hebt geen controle over storm en 
regen, maar met een jas en een paraplu kan je er wel tegen.”

Je leden schrijven op rode post-its wat in hun le-
ven moeilijk is gelopen, wat hen onzeker 
maakt, wat ze gedaan hebben in moei-
lijke tijden. Deze post-its hangen ze 
op een muur. Nadien mogen ze met 
groene post-its tips geven aan elkaar 
en die bij de rode post-its hangen.

Maak tot slot ruimte om de din-
gen die ophangen bespreekbaar 
te maken. Dat kan gerust ano-
niem.

WINTER LENTE
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Een zomer vol ijsjes

Methodiek

Duiding: IJsjes eten doen we allemaal graag, nee? Maar wat als een ijsje het begin is van een 
goed gesprek?

Doelgroep: -12    Duur: 15 minuten

Benodigdheden: IJsjes. Per 8 personen heb je nodig: ijsstokjes, vormpjes, 150 g 
frambozen, 150 g braambessen, 150 g aardbeien, 65 g suiker, 80 ml water, 30 ml 
limoensap, 6 blaadjes munt.

Maak op voorhand ijsjes met op het einde van de stokjes enkel figuren. Eet samen 
met je leden de ijsjes terwijl je naar het tekstfragment luistert. Start daarna een ge-
sprek op basis van voorgestelde vragen. 

Wanneer de ijsjes opgegeten zijn, zullen de leden zien welke twee figuren zij hebben. 
Elk figuur is gekoppeld aan één van onderstaande vragen. Zorg dat elk lid tweemaal 
aan het woord komt zodat alle vragen beantwoord kunnen worden.  

• Zon: wat is je favoriete zomermoment? 
• Schelp: wat is je favoriete KLJ-gebeurtenis?
• Parasol: wat betekent de zomer voor jou? 
• Zonnebril: waar werd je voor het laatste stil van? 
• Ananas: wat geeft jou energie of kracht?  

Zo maak je de ijsjes
Zet op elk stokje twee figuren. Maak vervolgens ijsjes met de stokjes. Verwarm het 
water, de suiker en het limoensap in een steelpan tot de suiker is gesmolten. Laat 
afkoelen. Hak de muntblaadjes fijn. Pureer het fruit samen met de munt en roer er 
vervolgens het suikerwater bij. Vul de vormpjes tot 1 cm onder de rand. Steek in elk 
vormpje een houten stokje en plaats minstens 6 uur in de vriezer.

Weerdobbelsteen

Methodiek

Duiding: Aan de hand van de weerdobbelsteen kan je je gevoelens en gedachten bespreek-
baar maken.

Doelgroep: -12    Duur: 15 minuten

Benodigdheden: Dobbelsteen printen, uitknippen en plakken.

Op elke zijde van de dobbelsteen staat een weersomstandigheid. Elke weersomstan-
digheid representeert een gevoel dat je kan hebben. De bedoeling is dat je leden dob-
belen en bij het gegooide weericoontje vertellen wat voor hen van toepassing is.

• Zonnetje: waar word je vrolijk, blij, 
gelukkig van?

• Wolkje: wanneer blijf je in de scha-
duw staan? Waar heb je geen me-
ning over? Wanneer blijf je afzijdig? 
Wat laat je aan je voorbijgaan?

• Donderwolkje: waar word je boos, 
gefrustreerd, geïrriteerd van?

• Mist: wat zie je niet zitten? Wanneer 
zie je geen uitweg? Wat is er te veel?

• Regen: waar word je verdrietig, droe-
vig, ongelukkig van?

• Sneeuw: waar stond je in de kou? 
Wat laat je koud? Wanneer voelde je 
je alleen?

LENTE ZOMER
Geen krachtiger teken is er dan dat van vriendschap en van liefde. Getuigen worden 
van Gods droom in ieder van ons gelegd en bouwen aan zijn huis, hier en nu reeds,
te beginnen vanaf de plek waar we wonen, werken, leven. geen andere weg... Niet de 
gemakkelijkste, wel altijd de moeite waard.
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Thermometer

Methodiek

Duiding: De temperatuur op de thermometer moet zo hoog mogelijk geraken. Dat kunnen 
je leden doen aan de hand van opdrachten waarmee ze vloeistof kunnen winnen om in de 
thermometer te gieten.

Doelgroep: alle leeftijden   Duur: 45 minuten

Benodigdheden: Een doorzichtige buis of fles, gekleurd water (kan je zelf kleuren 
met voedselkleurstof ), een alcoholstift, post-its of papieren, balpennen, stiften, 
versiermateriaal, ‘We missen je’-kaartjes en een smartphone of fototoestel.

Door bezinnende opdrachten te doen, kunnen je leden ‘punten’ verdienen. De pun-
ten worden gegeven in de vorm van een gekleurde vloeistof (zelf te maken) die ze 
in een thermometer kunnen gieten (zelf te maken). Telkens wanneer je leden een 
opdracht voltooien, stijgt de temperatuur met 1 graad. KLJ wil een warm nest zijn, 
dus de temperatuur moet zo hoog mogelijk geraken.

Opdrachtjes:
• Geef een compliment aan je linkerbuur.
• Geef het lokaal een gezellige inrichting. Gebruik slingers, tekeningen, lichtjes, 

… alles wat je kan vinden in of rond het lokaal.
• Schrijf een ‘we missen je’-kaartje aan een recent gestopt lid of een lid dat al lange 

tijd niet meer naar de activiteit gekomen is.
• Maak een originele groepsfoto.
• Schrijf iets op dat je zou willen veranderen en bedenk ook hoe je dat zou doen.
• Vertel een geheim dat nog niemand weet.
• Stuur een berichtje naar iemand die er altijd voor je is en bedank die persoon.
• … (verzin eigen opdrachten)

Instructies voor het maken van de thermometer:
Breng met een alcoholstift markeringen aan op een doorschijnende buis of fles. Maak 
bijvoorbeeld markeringen om de centimeter. Zet er ook graden bij. Afhankelijk van 
het aantal leden of de duur van het spel kan je meer of minder niveaus maken. 

Tekstfragment
In onze vrije tijd verwennen we graag onze zintuigen. Daaruit putten we energie om 
nadien, met vernieuwde kracht,  de dagelijkse taken weer op te nemen.  De zomerva-
kantie biedt tal van mogelijkheden.

Idyllische stranden en baaien, azuurblauwe zeeën, imposante bergketens, eindeloze 
vergezichten, betoverende zonsondergangen … verwonderen de ogen. Kabbelende 
bergbeekjes, de ruisende branding, het gefluister van de wind in de bomen, de stilte 
ver weg van alle drukte … animeren het oor.

Een frisse duik in het water, de streling van een zeebries, de gloed van de zon, och-
tenddauw op je blote voeten … kietelen de tastzin. De geur van het bos, welriekende 
jasmijn, kamperfoelie en rozen, geurwolken van tijm en rozemarijn … bezwangeren 
de reukzin.

Een fris wijntje op een terras, de streling van bubbels op de tong, barbecues, frisse 
zomerse slaatjes, smaakvolle exotische gerechtjes … kruiden de smaakzin.

De zomer smaakt lekker, schenkt zalig genot. Het gebiedt tot dankbaarheid! Niet 
iedereen wordt evengoed bedeeld.

Gedeelde vreugde is dubbele vreugde! De vakantie geeft ons ook tijd om samen de 
zintuigen te verwennen, om meer aandacht te hebben voor mensen in onze nabij-
heid, om ons belangeloos in te zetten voor anderen, om meer zorg te dragen voor 
elkaar. Ook dat laadt de batterijen weer op.
Geniet ervan!
Bron: gezinspastoraal.be

ZOMER
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Voorbereiding

Inleiding

Kruisteken

Bidden om vergeving

Tijdens het ‘aanbrengen van de gaven’ worden volgende voorwerpen aangebracht: 
Een KLJ-sjaaltje, kiemzaad, water, brood en wijn. Het is altijd leuk wanneer deze 
voorwerpen ook echt aanwezig zijn. 

(Hoofd)leiding:
Weer of geen weer, elke KLJ’er spendeert graag zoveel mogelijk tijd buiten. Wat het 
weer ook is, we gaan ervoor! We gaan samen het leven tegemoet. We komen stormen 
tegen die het soms moeilijk maken om vooruit te gaan. We komen zonnestralen te-
gen die ons doen stralen van geluk en plezier. 

Proost/priester/voorganger:
Door weer en wind zijn we hier allemaal samengekomen om te luisteren naar Zijn 
stralend Woord. Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

Proost/priester/voorganger:
Voor de dagen dat het kan stormen in ons leven, vragen we om vergeving. 

Lid 1:
Als het stormt in ons leven: wanneer we ruzie maken of boos zijn op onze ouders 
of mede-KLJ’ers, vragen we om vergeving. 

Lid 2:
Als het vriest en ijzig koud is in ons leven: wanneer we geen rekening houden met 
anderen door onszelf voorop te stellen, vragen we om vergeving.

Lid 3:
Als het sneeuwt in ons leven: als we veeleisend zijn voor anderen en hun kleine kan-
ten bekritiseren, maar we voor onszelf weinig durven eisen, vragen we om vergeving. 

Na regen komt zonneschijn

Methodiek

Duiding: Na regen komt zonneschijn, zo klinkt het gezegde. Als KLJ’er maken we naast zon-
nige dagen met KLJ-vrienden af en toe ook wel eens een regenachtige dag mee. En dat is oké!

Doelgroep: alle leeftijden   Duur: 30 tot 60 minuten

Benodigdheden: Een canvas of papier om een schilderij op te maken, verf en penselen.

Je ziet ze in (bijna) elke woonkamer van grootouders: de traditionele landschapschil-
derijen. Het doel van deze bezinning is om zelf zo’n landschapsschilderijtje te ma-
ken. Laat elk lid even stilstaan bij een gebeurtenis uit het verleden. Dat kan recent of 
al een tijdje geleden zijn. Vervolgens krijgt iedereen een blanco canvas waarop deze 
gebeurtenis weergegeven wordt in de vorm van een landschap. De weersomstandig-
heden op het schilderij mogen dan een weerspiegeling zijn van het gevoel dat deze 
gebeurtenis teweeggebracht heeft. Nadien kan iedereen die dat wil zijn schilderijtje 
toelichten in groep. 

ZOMER DOE EENS EEN 
VIERING
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Eerste lezing
Lid of leiding:
Je kan kiezen welke van de twee teksten je neemt. 

Tekst 1: Redding
Op een dag regende het zo lang en zo hard dat de hele streek overstroomde. Een heel 
gelovig man klom op zijn dak. Er kwam een reddingsboot langs die hem wilde mee-
nemen. Maar de man zei: “God zal wel voor mij zorgen” en hij stuurde de boot weg. 

Het bleef stormen en regenen, en het water bleef stijgen. Nu stond het water tot aan 
zijn kin. Er kwam een roeiboot langs die hem wilde redden, en weer weigerde de 
man. “Ik vertrouw op God”, zei hij. “Hij komt me wel helpen.” 

Het water steeg nog hoger. De man kon nauwelijks ademhalen. Toen kwam er een 
helikopter. De bemanning liet een touwladder zakken om hem te redden. Maar de 
man zei: “Ga maar weg. God zal me redden.” 

Maar het bleef regenen en het water bleef stijgen. Tenslotte verdronk de man. Hij 
ging naar de hemel. Toen hij God zag, riep hij: “God, ik had zoveel vertrouwen in U. 
Ik geloofde heel sterk in U. Waarom heeft U mij niet gered?” Toen krabde God zich 
op het hoofd en zei: “Ik begrijp er niets van! Ik heb je nog wel twee boten en een he-
likopter gestuurd!”
Bron: Een parel voor elke dag. 366 verhalen om bij stil te staan, Chantal Leterme

Tekst 2: De wind en de zon
Een ruiter reed op zijn paard langs het strand van de zee. Zijn mooie nieuwe mantel 
wapperde achter hem aan. Toen de wind de ruiter zag, zei hij tegen de zon: “Die 
mantel… die blaas ik zo van zijn rug!” Maar de zon zei: “Dat zal je niet lukken. willen 
we een wedstrijd houden? Wie bekomt dat de ruiter zijn mantel uittrekt, wint. Jij 
mag beginnen.” 
 
De wind blies zo hard hij kon om de mantel van de ruiter weg te blazen. Maar de rui-
ter trok zijn mooie mantel dichter om zich heen en reed verder. De zon lachte: “Nu 
is het mijn beurt!” En ze begon te schijnen met warme stralen. De ruiter kreeg het 
warm en deed zijn mantel uit. 
Bron: Een parel voor elke dag. 366 verhalen om bij stil te staan, Chantal Leterme

Proost/priester/voorganger:
Als we samen zijn in Uw naam dan straalt Uw liefde door ons heen. God, Jij alleen 
kan de zon doen stralen. Verwarm ons om het goede te doen voor elkaar en voor Jou. 
Amen. 

Lied: Witter dan sneeuw
Zoek op YouTube het filmpje ‘Nederland zingt: Witter dan sneeuw’. Zing onderstaande 
tekst mee.

Witter dan sneeuw, was mij schoon van 
mijn schuld. Zie mijn offer Heer: mijn 
berouw. Wees genadig, o God, heb met 
mij toch geduld. Wees barmhartig, ik 
pleit op uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t 
licht. Laat mij weer leven voor uw aan-
gezicht. Was mij witter dan sneeuw, laat 
mij rein voor U staan. Zie niet om naar 
wat ik heb gedaan. Was mij.

Witter dan sneeuw, maak mij sterk door 
uw Geest. Schep een zuiver hart diep in 
mij. Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, 
Heer, geneest. Van mijn zonde en schuld 
spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t 
licht. Laat mij weer leven voor uw aan-
gezicht.

Laat mij weer juichen, weer dansen in’t 
licht. Laat mij weer leven voor uw aan-
gezicht.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein 
voor U staan. Zie niet om naar wat ik heb 
gedaan. Laat mij weer juichen. Laat mij 
weer dansen. Laat mij weer leven.

Laat mij weer juichen, weer dansen, 
weer leven, was mij witter dan sneeuw, 
laat mij rein voor U staan. Zie niet om 
naar wat ik heb gedaan.

Openingsgebed
Proost/priester/voorganger:
God, samen met allen hier aanwezig, maar vooral met deze jongeren van KLJ bid-
den wij: wees voor hen de zon waarnaar zij zich kunnen keren. Laat hen groeien 
naar Uw licht, in onze warmte en genegenheid. Laat hem Uw warmte en zon schij-
nen door anderen en door KLJ. Laat Uw liefde voelen door KLJ-vrienden, een hand 
die je helpt, een schouder die ondersteunt of een liefdevolle ontmoeting. Amen. 
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Proost/priester/voorganger:
Laten we dan nu ons geloof uitspreken. Ik geloof dat God in doodgewone dingen van 
het dagelijkse leven van mij houdt. 

Allen:
In een bloem in het veld, in een glimlach van een kind. In een liedje dat me dromen 
doet of in de blik van een ander. In een gesprek met elkaar, in al die kleine kansen 
van het leven. 

Proost/priester/voorganger:
Ik geloof dat Hij in Jezus mij een weg getoond heeft naar een wereld van echte 
vrede. 

Allen:
Ik geloof dat zijn liefde sterker is dan mijn onmacht of onwil. Ik geloof dat Hij mij de 
kracht geeft om vrucht te dragen. De kans om iets te zijn voor anderen. 

Proost/priester/voorganger:
Ik geloof dat de Heilige Geest ons helpt om de kansen te benutten voor het bouwen 
aan een betere wereld. 

Allen:
Ik geloof dat wij er niet alleen 
voor staan. Dat wij geholpen 
worden bij onze pogingen om 
onze fouten weer goed te ma-
ken. Dat wij elke dag opnieuw 
weer de kans mogen grijpen om 
met een schone lei te beginnen. 
Amen.

Geloofsbelijdenis: zon is warmte

Lied: Congolese Halleluja
Zoek op YouTube het filmpje ‘Alleluia Amen (Congolese worship)’. Klap gerust mee.

Evangelie

Homilie: Zonneschijn

Voorstel: vendelen of wimpelen

Lid of leiding:
Op een dag, tegen het vallen van de avond, sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Laten 
we oversteken.” Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de 
boot zat; andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op en de golven 
sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op 
het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: “Meester, raakt het 
U niet dat wij vergaan?” Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de 
wind en sprak tot het water: “Zwijg stil!” De wind ging liggen en het werd volmaakt 
stil. Hij sprak tot hen: “Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen 
geloof bezit?” Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: “Wie is 
Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?”
Naar het Evangelie volgens Marcus, 4:35-41

Proost/priester/voorganger:
Er was een bijeenkomst voor de Jezusvrienden. Gezellige dag: drankjes, het goede 
weer was van de partij, hapjes, lekker eten, gezellig bijpraten over koetjes en kalfjes. 
Soms een verschil in mening… maar dat mag en moet.

En nu: het wordt avond en het is tijd om naar huis te gaan. Niets laat vermoeden dat 
het weer zal omslaan, anders zouden we toch de boot niet nemen? En ze stappen op 
de boot. Wie niets moet doen op de boot, die valt in slaap (cfr jezus). De drank zal 
ook z’n werk doen. En dan plots, een zware tegenslag: storm steekt op. Radeloosheid, 
paniek. Wat moeten we nu doen? Er wordt overlegd, maar er zit geen lijn in. Tot er 
plots iemand het idee krijgt om Jezus wakker te maken en Hem om raad te vragen. 
En wat doet Jezus: Hij staat op uit z’n slaap. Hij luister naar de angst bij z’n vrienden, 
Hij brengt rust (de storm gaat liggen). Maar dan begint het pas interessant te wor-
den:  

Dan vragen ze zich af: wie is Hij toch? En ze gaan praten met elkaar over wie Jezus 
voor hen is. Juist op het moment dat ze Hem zien als de Christus, dan komt er weer 
‘zon’ in hun leven.
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Gebed over de gaven
Wordt voorzien door de proost, priester of voorganger.

Aanbrengen van gaven

Dankgebed

Proost/priester/voorganger:
Om samen te groeien, hebben we heel wat zaken nodig. Enkele KLJ’ers helpen ons 
hierbij. Volgende laten aanbrengen naar het altaar: 

Lid of leiding 1:
We brengen een KLJ-sjaaltje aan als symbool voor de vruchtbare herinneringen. Wij 
doen elke dag onze best zodat dit sjaaltje het symbool kan blijven voor het samenho-
righeidsgevoel dat erbij hoort.  

Lid of leiding 2:
We brengen kiemzaad aan. Als symbool voor de kiem vol KLJ-gevoel die bij ons als 
lid werd geplant. We willen dit kiempje ook planten in de harten van onze leden en 
leiding.  

Lid of leiding 3:
We brengen water als symbool voor het verder groeien en in leven houden van het 
KLJ-gevoel. Zodat het kiempje in een veilige omgeving mag ontkiemen en groeien. 
Net zoals alle leden en leiding mogen groeien in een veilige KLJ-omgeving. 

Lid of leiding 4:
We brengen brood en wijn aan zodat we binnen KLJ verder mogen delen. 

Leiding:
Machtige God en Schepper van hemel en aarde, u geeft ons warmte om te leven. We 
zagen onderweg Uw zonlicht, het frisse groen van de tuinen, Uw bloeiende bomen, 
de gouden kleuren van de herfst, Uw sneeuw, … (Pas dit aan naar de weersomstandig-
heden) en we danken U voor dat bijzondere geschenk. 

We prijzen Uw liefde die in dit seizoen het landschap zijn eigen gezicht geeft, met 
Uw wolken en luchten als steeds wisselende schilderijen daarboven. Wij hoorden 
van de week de stem van de donder (de storm, de regen, de wind, de hagel) die Uw 
stem is… 

Voorbeden
Lid of leiding:
Laat ons danken voor de regen aan kansen die U ons geeft om te groeien. 
Laat ons bidden.

Iedereen:
Help ons groeien en bouwen aan onze KLJ, Heer.

Lid of leiding:
Laat ons danken voor de richtinggevende wind die ons op het juiste pad brengt. 
Laat ons bidden. 

Iedereen:
Help ons groeien en bouwen aan onze KLJ, Heer.

Lid of leiding:
Laat ons danken voor de zon die ons doet stralen als kinderen van God. 
Laat ons bidden. 

Iedereen:
Help ons groeien en bouwen aan onze KLJ, Heer.

Offerande en lied: Here Comes the Sun
Zoek op YouTube het lied ‘Here Comes the Sun’ van The Beatles. Laat het spelen tijdens 
de offerande.
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KLJ-lied
Jeugdig dat zijn wij,
vorming, ontspanning, samen in groep,
bezinnen, sport en spel het doet je goed;
fris en uit de kluiten gewassen,
jong maar toch een beetje volwassen.

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. 

Ver daarvandaan hadden enkele waterdruppeltjes hetzelfde plan opgevat, ook zij 
wilden die rustige, vredevolle zee bereiken. Maar zij sprongen helemaal niet over-
haast. Zij werkten samen, als vrienden, en wachtten net tot wanneer iedereen van de 
hele groep druppels bereid was te gaan. Zij spoorden elkaar aan, moedigden elkaar 
aan. En toen de eerste druppeltjes naar beneden sprongen, volgde de hele groep, 
want samen wilden ze de zee bereiken!  

Samen hebben ze inderdaad die prachtige, altijd blauwe zee bereikt. Want toen 
de druppels samen sprongen, vulde de droge rivierbedding zich tot een kolkende 
stroom en gesteund door elkaar vloeiden ze recht hun doel tegemoet.

Onze Vader
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
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

Bezinning/slotgebed

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.

Proost/priester/voorganger:
Voor we straks terug staan aan het lokaal en we druk bezig zijn met het werken en 
genieten van de KLJ, wil ik jullie nog dit meegeven:

Leiding:
Er was eens, nog niet zo lang geleden, een waterdruppel. Het drupje hing in een gro-
te wolk boven het land, niet zo gek ver van de mooie, altijd blauwe zee. Toen het op 
een dag de veelbelovende reis naar de zee wou maken, sprong het, zonder de andere 
drupjes erbij te betrekken, vanuit de wolk de droge rivierbedding in.  Maar de bed-
ding was droog en in het mulle zand raakte hij niet verder dan enkele centimeters. 
De altijd blauwe zee bleef een onbereikbaar droombeeld.  

Communie (lied): Eten van de vruchten
Zoek op YouTube het lied ‘Have You Ever Seen The Rain’ van Creedance Clearwater 
Revival.
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Openingsgebed
Voorganger:
God, samen met allen hier aanwezig, maar vooral met deze jongeren van KLJ bid-
den wij: wees voor hen de zon waarnaar zij zich kunnen keren. Laat hen groeien 
naar Uw licht, in onze warmte en genegenheid. Laat hem Uw warmte en zon schij-
nen door anderen en door KLJ. Laat Uw liefde voelen door KLJ-vrienden, een hand 
die je helpt, een schouder die ondersteunt of een liefdevolle ontmoeting. Amen. 

Eerste lezing
Lid of leiding:
Je kan kiezen welke van de twee teksten je neemt. 

Tekst 1: Redding
Op een dag regende het zo lang en zo hard dat de hele streek overstroomde. Een heel 
gelovig man klom op zijn dak. Er kwam een reddingsboot langs die hem wilde mee-
nemen. Maar de man zei: “God zal wel voor mij zorgen” en hij stuurde de boot weg. 

Het bleef stormen en regenen, en het water bleef stijgen. Nu stond het water tot aan 
zijn kin. Er kwam een roeiboot langs die hem wilde redden, en weer weigerde de 
man. “Ik vertrouw op God”, zei hij. “Hij komt me wel helpen.” 

Het water steeg nog hoger. De man kon nauwelijks ademhalen. Toen kwam er een 
helikopter. De bemanning liet een touwladder zakken om hem te redden. Maar de 
man zei: “Ga maar weg. God zal me redden.” 

Maar het bleef regenen en het water bleef stijgen. De man verdronk en hij ging naar 
de hemel. Toen hij God zag, riep hij: “God, ik had zoveel vertrouwen in U. Ik geloofde 
heel sterk in U. Waarom heeft U mij niet gered?” Toen krabde God zich op het hoofd en 
zei: “Ik begrijp er niets van! Ik heb je nog wel twee boten en een helikopter gestuurd!”
Bron: Een parel voor elke dag. 366 verhalen om bij stil te staan, Chantal Leterme

Inleiding

Kruisteken

Sorrytekstjes

(Hoofd)leiding:
Weer of geen weer, elke KLJ’er spendeert graag zoveel mogelijk tijd buiten. Wat het 
weer ook is, we gaan ervoor! We gaan samen het leven tegemoet. We komen stormen 
tegen die het soms moeilijk maken om vooruit te gaan. We komen zonnestralen te-
gen die ons doen stralen van geluk en plezier. 

Proost/priester/voorganger:
Door weer en wind zijn we hier allemaal samengekomen om te luisteren naar Zijn 
stralend Woord. Hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. 

Voorganger:
Voor de dagen dat het kan stormen in ons leven en voor de dagen dat wij de storm 
zijn in anderen hun leven, zeggen we sorry.  

Lid 1:
Als het stormt in ons leven: wanneer we ruzie maken of boos zijn op onze ouders of 
mede-KLJ’ers, zeggen we sorry.   

Lid 2:
Als het vriest en ijzig koud is in ons leven: wanneer we geen rekening houden 
met anderen door onszelf voorop te stellen, zeggen we sorry.  

Lid 3:
Als het sneeuwt in ons leven: wanneer we veeleisend zijn voor de ander en zijn kleine 
kanten bekritiseren, maar we voor onszelf weinig durven eisen, zeggen we sorry.   

Voorganger:
Mensen zeggen wel eens: “‘t Zijn maar woorden”, alsof woorden weinig waarde heb-
ben, niets kunnen, niets vermogen. Maar woorden kunnen als messen zijn en kun-

DOE EENS EEN 
BEZINNING

nen 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 vleu-
gels geven, die hen gelukkig maken, die hen genezen of minstens minder ziek maken? 
Bron: Bijbel in 1000 seconden, Chantal Leterme
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Bezinning/slotgebed
Proost/priester/voorganger:
Voor we straks terug staan aan het lokaal en we druk bezig zijn met het werken en 
genieten van de KLJ, wil ik jullie nog dit meegeven:

Leiding:
Er was eens, nog niet zo lang geleden, een waterdruppel. Het drupje hing in een gro-
te wolk boven het land, niet zo gek ver van de mooie, altijd blauwe zee. Toen het op 
een dag de veelbelovende reis naar de zee wou maken, sprong het, zonder de andere 
drupjes erbij te betrekken, vanuit de wolk de droge rivierbedding in.  Maar de bed-
ding was droog en in het mulle zand raakte hij niet verder dan enkele centimeters. 
De altijd blauwe zee bleef een onbereikbaar droombeeld.  

Ver daarvandaan hadden enkele waterdruppeltjes hetzelfde plan opgevat, ook zij 
wilden die rustige, vredevolle zee bereiken. Maar zij sprongen helemaal niet over-
haast. Zij werkten samen, als vrienden, en wachtten net tot wanneer iedereen van de 
hele groep druppels bereid was te gaan. Zij spoorden elkaar aan, moedigden elkaar 
aan. En toen de eerste druppeltjes naar beneden sprongen, volgde de hele groep, 
want samen wilden ze de zee bereiken!  

Samen hebben ze inderdaad die prachtige, altijd blauwe zee bereikt. Want toen 
de druppels samen sprongen, vulde de droge rivierbedding zich tot een kolkende 
stroom en gesteund door elkaar vloeiden ze recht hun doel tegemoet.

KLJ-lied
Je vindt de tekst op pagina 25.

Tekst 2: De wind en de zon
Een ruiter reed op zijn paard langs het strand van de zee. Zijn mooie nieuwe mantel 
wapperde achter hem aan. Toen de wind de ruiter zag, zei hij tegen de zon: “Die 
mantel… die blaas ik zo van zijn rug!” Maar de zon zei: “Dat zal je niet lukken. willen 
we een wedstrijd houden? Wie bekomt dat de ruiter zijn mantel uittrekt, wint. Jij 
mag beginnen.” 
 
De wind blies zo hard hij kon om de mantel van de ruiter weg te blazen. Maar de rui-
ter trok zijn mooie mantel dichter om zich heen en reed verder. De zon lachte: “Nu 
is het mijn beurt!” En ze begon te schijnen met warme stralen. De ruiter kreeg het 
warm en deed zijn mantel uit. 
Bron: Een parel voor elke dag. 366 verhalen om bij stil te staan, Chantal Leterme

Doemoment
Geef alle aanwezigen een post-it. Laat ze een antwoord schrijven op de vraag: “Hoe zet jij 
KLJ’ers in het licht? Hoe zorg je dat ze het zo warm krijgen van liefde zodat ze hun mantel 
uitdoen?” Maak met alle post-its een KLJ-mantel. 

Voorstel: vendelen of wimpelen

Dankutekstjes
Leiding:
Dank je leden, om aanwezig te zijn op de activiteit. Om steeds met een lachend ge-
zicht te verschijnen en het weer je niet te laten afschrikken. Jullie halen het klein 
kind in ons naar boven. 

Lid:
Dank je wel leiding, om steeds klaar te staan op de activiteit. Om steeds heel wat tijd 
en moeite te steken in al die activiteiten. Om ons op te vrolijken wanneer de tranen 
in onze ogen staan of we een knuffel kunnen gebruiken. Dank je wel om ons de beste 
tijd te geven.  

Lid of leiding:
Dank je ouders, om samen met ons te werken aan een KLJ waar plaats is voor 
iedereen. Om ons de vrijheid en vertrouwen te geven om te groeien als persoon 
en als leiding.
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Wie steekt in je afdeling de meest creatieve bezinningen of vieringen 
in elkaar? Komt er al een naam in je hoofd? Wel, maak van hem of haar 
via Click een K-verantwoordelijke! Dan ontvangt hij of zij binnenkort 
al onze nieuwe K-bundels. Heb je vragen? Spreek dan je pedagogisch 

medewerker aan of stuur een mailtje naar pastoraal@klj.be.

Iedere regio heeft een enthousiaste werkgroep K die bezinningen en 
vieringen in elkaar steekt voor verschillende KLJ-initiatieven, denk 
maar aan de viering op Trainingsdagen. Heb je ook interesse in deze 

werkgroep? Mail dan naar jolien.caubergh@klj.be  

Naar jaarlijkse gewoonte worden er heel wat tractoren, vrachtwagens en an-
dere voertuigen gezegend tijdens mooie samenwerkingen tussen afdelingen 
van KLJ, Groene Kring, Landelijke Gilden en Ferm. Wil jij jouw tractorzege-
ning in de K-alender? Ga je met je afdeling op bedevaart en mogen anderen 
aansluiten? Of organiseer je een ander K-initiatief ? Stuur dan een mailtje naar  

jolien.caubergh@klj.be.

Wil je graag stickers om op de voertuigen te plakken? Wij maakten er alvast een-
tje met een gebedje op. Vraag je stickers gratis aan via Raf Vermeulen (KLJ-proost 
Oost-Vlaanderen), Marc Messiaen (KLJ-proost West-Vlaanderen), via shop.klj.be of 

stuur een mailtje naar jolien.caubergh@klj.be.

Surf naar de KLJ-website (www.klj.be/de-k-klj). Daar vind je talloze 
vieringen, bezinningen, tekstjes en filmpjes. Hoe handig is dat?

Ben je nieuwsgierig naar wat de andere jeugdbewegingen uitwerken 
rond de K? Op www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be staat alles 

netjes opgelijst onder ‘aanbod’.

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

K-materiaal. Zeker checken!

HEB JIJ AL EEN  
K-VERANTWOORDELIJKE?

BOUW MEE AAN DE K 
IN JOUW REGIO

EEN TRACTORZEGENING OF 
EEN K-INITIATIEF?

HEB JE NOG MEER 
K-INSPIRATIE NODIG?



www.KLJ.be


