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Kerstwens 
Het kerstverhaal back to basics, 
terug naar het verhaal hoe hoop wordt geboren in de kleinste medemens. 

Wees zoals een moeder of vader in het nieuwe jaar 
en bescherm met ijzersterke kwetsbaarheid.

Wees zoals een herder in het nieuwe jaar 
en ga met open ogen op zoek naar elk klein wonder.

Wees zoals een wijze in het nieuwe jaar 
en (h)erken in anderen talenten en mogelijkheden. 

Wees zoals een pasgeboren kind in het nieuwe jaar 
en wees hoop, liefde en licht voor anderen.

 
KLJ zit boordevol met talentvolle en hedendaagse moeders, vaders, herders, wijzen en 
pasgeborenen.

KLJ is helemaal back to basics!

Jolien Caubergh
K-medewerker KLJ 



 4Overwinteren met de K

Dit was Israël/Palestina   
Midden september vertrokken 41 KLJ’ers en KSA’ers op K-reis naar Israël/Palestina. Ondanks de vele 
conflicten in het land was de reis een ervaring om niet snel te vergeten, als je het aan de enthousias-
te deelnemers vraagt. We geven je een korte indruk. 

Vertrek in Zaventem... Bezint eer ge begint? 

Alle wegen leiden naar... Jeruzalem Ontmoeting en gesprek met  

Palestijnse  christenen

Beklimming van de Taborberg

Een bijzondere viering op de Taborberg
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Een bijzondere viering op de Taborberg

De Kruisweg, in Jezus’ voetsporen
Verdwalen in de woestijn 

Akko, de stad van kruisvaarders
Selfie in de Geboortekerk

Een groet aan het graf van  

koning David Boeiende gesprekken met joodse jongeren
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Eindelijk ons rijbewijs behaald, althans ons kamelenrijbewijs!

Voetbalmatch in het Palestijnse 

vluchtelingenkamp Dobberen in de Middellandse Zee

Blijven drijven in de Dode Zee
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Viering aan het buitenaltaar

Bijzondere ontdekkingen  

onder onze verblijfplaats 

in Nazareth

Het Meer van Galilea. En hij gooide zijn net in het water  

en toen klonk de stem van de heer. Ga je mee? 

Breaking the silence: een pakkende 

getuigenis over de legerdienst
Home sweet home
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Maak een levende kerststal 
Wil je een net iets levendigere kerststal in je dorp? Waarom organiseer je met je KLJ dan niet eens 
een levende kerststal?

Verloop
De voorbereidingen

Aangezien je dit in je dorp organiseert, is het belangrijk om goede afspraken te maken met je 
pastoor en de gemeente. Ga op zoek naar voldoende materiaal en iemand die het geraamte van de 
kerststal in elkaar kan steken. 

Om de leden voor te bereiden, kan je een voorbereidende activiteit organiseren om kerstliedjes in te 
oefenen of om  kerstversiering en materiaal voor de kerststal te knutselen. Het is ook altijd leuk dat 
de leden hun instrument meenemen om de kerstliederen te begeleiden. 

De levende kerststal versieren

Als het geraamte van de kerststal er staat, 
kan je de kerststal inkleden met alle knut-
selwerkjes die je op voorhand gemaakt 
hebt. Om de kerststal wat hedendaagser te 
maken zou je hem kunnen versieren met 
prenten uit tijdschriften waarop volgende 
thema’s te zien zijn:

• Familie
• Solidariteit
• Vrienden
• Diversiteit
• Ontwikkelingslanden
• De armen bij ons

De dag zelf
De personages die Maria en Jozef spelen zitten al in de kerststal. De andere personages doen een 
optocht doorheen de verschillende straten van je dorp terwijl ze kerstliederen zingen en de andere 
mensen van je dorp vragen om mee te gaan met de optocht. Als je aankomt aan de kerststal kan je 
iedereen eventueel een hapje en een drankje aanbieden terwijl er kerstliederen worden gezongen. 
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Doe eens een kerstbezinning
Bezinning: Verlicht je kerstboom
Bezinningstekst

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

Methodiek

Iedereen krijgt een lichtje van de leiding. Steek in stilte jouw kaarsje aan, gebruik hiervoor de kaar-
sen die in het midden staan. Ga terug zitten met je kaars voor jou en denk rustig na over de tekst die 
je te horen kreeg. Of luister naar het lied Leave a Light On van Tom Walker.

Het liedje dat je net hoorde vertelt ons een belangrijke boodschap. Leave a light on, laat een lichtje 
branden. Voor wie zouden jullie een lichtje laten branden?

Schrijf het op een papiertje en hang de antwoorden met een gouden koortje in de kerstboom.  
Is dit niet de allermooiste kerstboom ooit? Een kerstboom met de meest prachtige versieringen? 
Een kerstboom met de boodschap van Kerstmis.

• YouTube: Tom Walker – Leave a Light On

Bezinning: Een levende kerststal in je lokaal
Methodiek

De leden komen verkleed als engeltjes of herdertjes naar de activiteit. Na de activiteit hou je samen 
een bezinning. Je maakt het een beetje donker in het lokaal, je steekt hier en daar een kaarsje aan. 
Dan komt de leiding binnen, zij zijn verkleed als levende kerststal (een Maria, Jozef, kindje Jezus, 
os, ezel ...). De engel Gabriël (leiding) leest het kerstverhaal voor. Praat na hoe jij een Maria, Jozef of 
kindje Jezus kan zijn voor anderen.



 10Overwinteren met de K

Bezinning: Kerstwensen
Methodiek

Luister samen, in een grote kring, naar klassieke kerstliedjes en zing ze uit volle borst mee. 

Maak tijd om het even stil te maken, om even te luisteren naar de boodschap van Kerstmis. Wat zijn 
jullie wensen voor Kerstmis, vraagt een leiding zich af. De andere leiding begint elkaar spontaan 
kerstwensen toe te wensen.

Bijvoorbeeld: Ik wens jou schitterende resultaten op school. Ik wens jou een goede gezondheid toe. 
Ik wens jou ... 

Hierna schrijven de leden hun kerstwensen op, in het sjabloon van een cadeautje. Deze cadeautjes 
leggen we onder de kerstboom. 

Tot slot mag elk lid een kerstwens vanonder de boom halen. Welke kerstwens krijgt hij of zij? 
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Doe eens een kerstviering
Openingswoord en kruisteken
Aan allen van harte welkom op deze viering.
Wie God is, heeft geen mens ooit gezien. Alles wat we weten, is dat Hij een naam heeft: “Ik zal er 
zijn voor u. Ik zal er zijn in je diepste binnenste, zoals olie alles doordringt. Ik zal er zijn in je hart 
en handen, zoals olie kan zalven en helen. Ik zal er zijn in je spreken en handelen, zoals olie die licht 
geeft. Ik zal er zijn als liefde en trouw.” Vanuit het vertrouwen in deze God komen we bijeen in Zijn 
naam: de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Tekst: Vergeef ons Heer
Heer God, Gij draagt de naam ‘Ik zal bij U zijn’, Gij laat geen mens aan zijn lot over, zo willen wij ge-
loven. Gij roept ons op om uw naam in ons hart, in ons hoofd, in onze handen en voeten te prenten. 
Opdat wij elkaar behoeden en doen leven. Zaai uw naam in onze diepste dromen, en wees voor ons 
kracht tot nieuwheid, telkens weer. 

Lezer 1:
Laten wij deze viering beginnen door ons hart open te stellen en te kijken naar wat voorbij is: de 
mindere momenten, datgene wat we snel willen vergeten. Laat ons daarom aan God vergeving vra-
gen, wetende dat Hij ons vergeving zal schenken. Laten wij samen bidden.

Lezer 2:
Een KLJ waar iedereen van geniet, vraagt om inzet en samenwerking: activiteiten maken, tenten 
opzetten, een groep kinderen begeleiden, ... We kunnen het niet in ons eentje klaren. Omdat we 
toch vaak op eigen houtje handelen en anderen bewust buitensluiten, omdat we weigeren anderen 
een helpende hand toe te steken. Vergeef ons Heer.

Lezer 3:
KLJ is een plaats waar iedereen thuis moet kunnen komen. Omdat we onze oren soms sluiten voor 
anderen, hun stem, hun mening, hun verhaal. Vergeef ons Heer.

Lezer 4:
KLJ is een plaats waar je steeds mensen ontmoet. Vrienden en onbekenden, mensen met dezelfde en 
andere overtuigingen, mensen met dezelfde of andere huidskleur. Omdat we vaak onze rug keren 
naar hen die een andere mening hebben, omdat we met al onze vooroordelen soms moeite hebben 
nieuwelingen in onze groep op te nemen. Vergeef ons Heer.

Waar barmhartigheid en liefde is, daar bent u Heer, dat konden we net al horen in het lied. Help ons 
Heer, ontsteek licht in onze ogen, verwarm ons kille hart, maak ons betrokken op elkaar en geef ons 
hartstocht en geestdrift.



 12Overwinteren met de K

Tekst en methodiek: Het woord in de tent
Tekst uit de Bijbel
Een heel eind buiten het kamp zette Mozes een tent op. Die tent noemde hij ‘de tent om de Heer te 
ontmoeten’. Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar die tent buiten het kamp.

Telkens als Mozes naar die tent ging, kwam iedereen naar buiten. Dan keken ze naar Mozes tot hij in 
de tent gegaan was. Zodra Mozes in de tent was, kwam de wolk van God naar beneden. De wolk bleef 
voor de ingang hangen. Dan sprak de Heer met Mozes.

Als de Israëlieten de wolk bij de ingang van de tent zagen, knielden ze allemaal voor hun eigen tent. 
De Heer sprak persoonlijk met Mozes, net zoals iemand spreekt met zijn vriend. Daarna ging Mozes 
altijd weer terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, bleef dan in de tent. 

Mozes zei tegen de Heer: “U hebt gezegd dat ik verder moet reizen met de Israëlieten. Maar u hebt 
niet gezegd wie u met ons meestuurt. Vertel me toch alstublieft wat u van plan bent. Dan leer ik u 
echt kennen. U hebt mij toch uitgekozen? U wilt toch goed voor me zijn? Dat hebt u zelf gezegd. En 
vergeet niet dat de Israëlieten uw eigen volk zijn.

Toelichting

Het woord van God is in het Joods ‘JHWH’. In het Nederlands wordt dat vertaald naar ‘Ik zal er zijn’.  
Het volk van Israël was vroeger een rondtrekkend volk. Het verplaatste zich op allerlei manieren en 
sliep voornamelijk in tenten. Er waren heel wat tenten mee, maar er was toch één speciale tent: de 
tent van God. 

God die dicht bij zijn volk is, woont dus ook in een tent en gaat samen op weg met zijn volk.  Deze 
heilige ontmoetingstent werd dan ook gebruikt om met God te praten.

Evangelietekst

Mozes zette een tent op voor God. 
De Joden zetten een tent op voor God. 
Hoe kunnen wij een tent opzetten voor God? 

In het evangelie van Johannes (15,9-27) verwoordt Jezus de taak van ieder van ons:

“Weet je wat ik graag zou hebben? Dat is dat jullie van elkaar houden, net zoals ik van jullie houd. 
Alleen als je je helemaal aan iemand geeft, houd je van hem. Dat is pas liefde. Dat is wat ik van jullie 
verlang. Jullie zijn niet minder dan ik: ik vertel jullie alles wat ik van mijn Vader hoor. En ik heb jullie 
uitgekozen om te doen wat Hij vraagt.”

“Ik heb jullie de taak gegeven om mensen lief te hebben: mensen gelukkig maken is jullie enige doel. 
Als je daarvoor kiest, zal God je geven wat nodig is. Hij zal gevend antwoorden op jullie vragen. Van 
elkaar houden, dat dus wat ik wil.”

Methodiek 

Hoe kan jij God zijn aanwezigheid laten voelen aan anderen, God zijn liefde doorgeven aan de mensen 
rond jou? Een ‘veilige tent’ zijn waar anderen kunnen komen schuilen, plezier mee maken en gewoon 
zichzelf zijn? Schrijf het op een stukje ‘tent’ en geef dit door aan anderen.
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Voorbeden
Laten wij eensgezind bidden voor elkaar en voor wie we onvergetelijk met ons meedragen. 

Lezer 5: 
Heer God geef mij een ruim hart dat niet langer zelfgenoegzaam is, maar naar onderen toe wil leven, 
mee-voelend met elke vreugde en mee-lijdend met elke pijn. Heer God, geef me een eenvoudig hart, 
dat ik me niet hoger acht dan de minste der mensen, want ik weet hoe ikzelf uw barmhartigheid 
nodig heb.

Lied: 
Jij die bent ik zal er zijn voor u.
Naam die zin is van ons leven,
wees nabij, word zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Lezer 6:
Heer God geef me een gelovig hart, dat ik weet dat Gij me nabij zijt, dat Gij uw hand op mijn schouder 
en in al mijn zwakheid mijn sterkte blijft. 

Lied: 
Jij die bent ik zal er zijn voor u.
Naam die zin is van ons leven,
wees nabij, word zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Lezer 7:
Heer God, geef me een hoopvol hart dat ook in diepe duisternis gelooft, dat het licht doorbreekt en 
dat de toekomst goed wordt.

Lied: 
Jij die bent ik zal er zijn voor u.
naam die zin is van ons leven,
wees nabij, word zichtbaar hier en nu.
Groei in ons, kom in ons tot leven.

Het brood 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
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Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Uw naam ‘Ik zal er zijn voor jou’ wordt heel concreet en tastbaar in brood en wijn dat wij aanbieden 
aan tafel. Door dit brood en deze wijn wil God heel klein bij de mens zijn, wil hij heel klein bij ons 
zijn. 

Onze vader
Laten wij ons richten tot God, die niemand van ons vergeet en zich kenbaar maakt met de naam ‘ik 
zal er zijn voor jou’. Een God die ons zo nabij wil zijn dat Jezus Hem aansprak met Vader. Leggen wij 
al onze noden en verlangens in het gebed dat wij van Jezus ontvangen hebben. Laten we elkaars hand 
vasthouden en samen bidden:

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
Het eerste woord van Jezus na de verrijzenis aan zijn leerlingen was: Vrede zij u. Heer God, laat er toch 
vrede zijn overal waar mensen wonen, de vrede die wij zelf zo moeilijk kunnen maken en die sterker 
is dan alle geweld, uw vrede als een band tussen ons allen vanuit de kracht van Jezus zelf, hier in ons 
midden. De vrede van de verrezen Heer zij altijd met u en met uw geest



 15 Overwinteren met de K

Communie
God, onze Vader, Met onze handen in elkaar, zitten we rond deze tafel. Gij roept ons allen zonder uit-
zondering, maar Gij laat ons vrij. Laat ons ontdekken dat we echt gelukkig kunnen zijn als we op Uw 
roep ingaan. En dat leven samen met U een mooi geschenk is. Amen.

Slotgebed
God,
Gij die hebt gezegd ‘Ik zal er zijn voor u’, 
blijf ons nabij daar waar wij elkaar de hand reiken, 
elkaar op handen dragen. 
Wij bidden U, 
leg Uw hand op de mensen hier aanwezig. 
Kom aanwezig waar mensen elkaar nabij willen zijn in een teder gebaar. 
Laat uw stem klinken in hun zwijgend en sprekend omgaan met broos bestaan. 
Wees als helende olie doorheen de liefdevolle handelingen
van allen die mee de zorg dragen voor ons.
Zoals Gij God van deze mensen houdt, 
zo willen wij ook doen, 
vandaag en alle dagen. 
Amen.

KLJ-lied
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Zet in je agenda
KLJ-checkpoint @ De warmste week (20 december, Kortrijk)

Kom op vrijdag 20 december in KLJ-outfit naar het West-Vlaamse Kortrijk en toon dat KLJ de 
allerwarmste jeugdbeweging is. Iedereen is welkom, jong en oud, voor een leuke namiddag en een 
ontspannende avond. Heb je ook geld ingezameld voor het goede doel? Laat het dan weten via isaak.
dieleman@klj.be. Zo maken we tijdens ons checkpoint een overzichtje van al jullie acties en goede 
doelen. Vergeet je bij aankomst zeker niet aan te melden bij ons mobiele checkpoint. Zo weten we 
aan het einde van de avond hoeveel KLJ'ers er aanwezig waren. Vorig jaar waren we met 391, maar 
doen we het dit jaar nóg beter?
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De Passie (4 april, Sint-Niklaas)

Wat is de Passie?
De Passie wil op een eigentijdse manier  
het lijden van Jezus verbinden met het 
lijden van mensen nu. Het wereldbe-
roemde Passieverhaal van Christus wordt 
in openlucht gebracht aan de hand van 
hedendaagse Nederlandstalige nummers.

Doe mee
Volg het kruis. De tocht vertrekt woensdag 
26 februari in Lier en komt op 4 april aan 
in Sint-Niklaas. Bekijk via onderstaande 
website het traject en  misschien kan jouw 
afdeling het kruis een stukje dragen.

Extra info: www.depassie.be/volg-het-kruis of www.facebook.com/depassievlaanderen 

Heeft je KLJ-afdeling al  
een K-verantwoordelijke? 
Wie steekt in je afdeling de meest creatieve bezinningen of vieringen in elkaar? Komt er al een 
naam in je hoofd? Wel, maak van hem of haar via Click een K-verantwoordelijke! Dan ontvangt hij 
of zij binnenkort al onze nieuwe K-bundels.

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

Bekijk ons promofilmpje
De K in KLJ bevat een ongelofelijke rijkdom.  
Scan de QR-code hiernaast en ontdek wat KLJ  
allemaal voor jouw afdeling kan betekenen.

Snuister door onze website
Surf naar de KLJ-website. Daar vind je talloze vieringen, bezinningen, tekstjes en filmpjes. Hoe 
handig is dat?

•  www.klj.be/de-k-klj

Sta stil bij deze filmpjes
Hoe kan je Kerstmis vandaag nog beleven? Onderstaande filmpjes zetten je op weg om een heden-
daagse Kerst te beleven. Kijk, beleef, leef het verder.

• YouTube: Lilly the Snowman • YouTube: Christmas 2019 Ad | John Lewis &    
     Partners and Waitrose & Partners

• YouTube: Watch the John Lewis  
      Christmas ad 2017

• YouTube: John Lewis Christmas Advert  
      2016 - #BusterTheBoxer
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• YouTube: John Lewis Christmas Advert 2015  

      #ManOnTheMoon

• YouTube: John Lewis Christmas Advert 2014 -  
      OFFICIAL- #MontyThePenguin

• YouTube: Christmas Adverts - John Lewis,  
      The Fox and the Mouse

• YouTube: Ad Christmas Lottery 2015 |  
      SPAIN #Justino

• YouTube: BBC One Christmas 2017 |  
      The Supporting Act
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www.klj.be


