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Het mag deze kerst al eens wat meer zijn, 
meer van jezelf ! 
 
Meer van jezelf, in kleren vol glitter of 
helemaal in éénzelfde kleur. 
Meer van jezelf, al fluisterend of door 
lekker luid te roepen.  
Meer van jezelf, door eens hard te dansen 
of genietend van de stilte.  
Meer van jezelf, als grappenmaker of door 
alles te onderwerpen aan een serieuze 
blik. 
Meer van jezelf, zonder masker op. 
 
Bekijk mensen door Zijn vurig stralende 
ogen. Zijn blik vol liefde waarin je jezelf 
mag zijn.  

Want deze kerst is iedereen zichzelf !  

Zalig kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar 

Jolien Caubergh 
K-medewerker KLJ

Kerstwens
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Sta stil bij deze filmpjes

Een K-moment voor 
elke groep

Bezinning: waar 
wacht je op? 

Op de K-alender

De K in jouw afdeling

-  De lantaarn (-12)  

-  Wachten (+12) 

-  Het amfitheater (+16) 
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Een K-moment 
voor elke groep

De lantaarn (-12)
Bezinningstekst
Thomas ging samen met zijn vrienden naar de stal. Hij droeg een lantaarn, maar 
die gaf bijna geen licht meer. De ruitjes waren zwart berookt. Thomas probeerde 
ze schoon te vegen, maar hij kreeg het zwart er niet van af. “Brrr, wat is het koud 
geworden”, bibberde Malika. “Hier, doe mijn jas maar aan”, zei Thomas. De jas 
was veel te groot voor Malika. Hij kwam tot aan haar voeten. “Dank je. Lekker 
warm zo. Hé, kijk, jouw lantaarn geeft meer licht!” “Wauw”, riep Thomas ver-
baasd, “een van de ruitjes is helemaal schoon.” De andere kinderen waren al ver 
vooruit. “Stap maar vlug door”, zei Malika, “dan kun je de anderen nog inhalen.” 
“Maar dan blijf jij alleen achter”, zei Thomas. “Nee, nee, ik blijf bij jou.” “Hé, kijk, 
er werd nog een ruitje van de lantaarn schoon”, zei Malika. Malika stond ineens 
stil. “Thomas, kom”, riep ze, “Parveen zit hier.” “Ik kan niet meer”, zei Parveen. 
“Misschien heb je wel honger”, zei Thomas en hij gaf haar een stuk koek. “Hé, 
kijk, er werd nog een ruitje van de lantaarn schoon”, riep Malika. Ze stapten met 
zijn drieën verder. Malika stapte steeds moeizamer. “Ben je moe?”, vroeg Thomas. 
“Neen, maar mijn voeten doen wel pijn”, zegt Malika. “Kom maar op mijn rug, ik 
zal je wel dragen”, zei Thomas. “Hé, kijk, alle ruitjes van de lantaarn zijn schoon”, 
riep Parveen. 

Bron: bijbel in 1000 seconde

Doe-moment
Maak samen met je leden een lampion met 4 luikjes in. Als je die luikjes open 
plooit, kan er meer licht invallen. Laat je leden op elk van die luikjes schrijven 
hoe zij het licht van Kerstmis laten schijnen, het licht kunnen zijn voor anderen 
wanneer ze het moeilijk hebben. Ze brengen licht waar het ‘donker’ is, net zoals 
Jezus dat deed.

Alternatief doe-moment
Laat je leden thuis een lampion maken, met een opschrift hoe zij het licht van 
Kerstmis laten schijnen. Organiseer een wandeling of fietstocht voorbij de lampi-
onnen bij de leden en leiding thuis.  
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Wachten (+12)
Bezinningstekst
“Au!”, roept Sara en ze stopt haar vinger in haar mond. Mama klakt geërgerd met 
haar tong. “Dat is nu al de vierde keer dat je in je vinger prikt. Kijk toch een beetje 
uit!” “Het bloedt!”, klaagt Sara en ze steekt haar vinger in de lucht. “Dat rood 
kleurt mooi bij het dennengroen”, lacht Pieter. Hij maakt een ijzerdraadje vast 
aan een dennenappel. “Zo zit er wel genoeg groen op”, besluit mama. De strooien 
krans is bedekt met dennentakjes en slingers klimop. “Hier is nog een kale plek”, 
wijst Sara. Ze prikt een laatste takje vast. “En nu de kaarsen”, zegt mama. “Pas 
op dat ze niet scheef staan!” Papa komt de keuken binnen. “Een mooie advents-
krans”, zegt hij keurend. “Moet er geen rood lint omheen?” “Dat komt straks”, 
zegt mama. “Ik vind advent zo’n raar woord”, meent Sara. “Wat betekent het 
eigenlijk?” “In de advent kijk je uit naar Kerstmis, naar de toekomst. Het is een 
periode van wachten.” “Ik heb een hekel aan wachten!”, roept Pieter uit. “Wach-
ten bij de kapper, wachten op de bus, wachten tot het eten klaar is... ik moet al 
meer dan genoeg wachten!” “Wachten hoort er nu eenmaal bij”, zegt mama. 
“Er zijn dingen die niet meteen kunnen gebeuren. Door erop te wachten besef 
je ook beter wat er gaat komen.” “Ik zal je er aan helpen denken als je weer eens 
ongeduldig in de rij aan de kassa van de supermarkt staat aan te schuiven”, lacht 
papa. “Ik dacht aan iets anders”, verdedigt mama zich. “Als we in de zomer op 
reis gaan, verheug ik me daar al een hele tijd van tevoren op. Ik lees erover en kijk 
ernaar uit. Het hoeft voor mij dan niet sneller te gaan. Het wachten erop is al een 
stukje van de pret.” “Ik ken iemand die nu heel leuk aan het wachten is”, bedenkt 
Sara opeens. “Tante Inge! Hoe dikker haar buik wordt, hoe dichterbij de geboorte 
komt. Dat is pas spannend!” “Je hebt gelijk”, lacht mama. “Negen maanden duren 
lang, en stilaan word je erg benieuwd om dat kleine wezentje nu wel eens echt 
te ontmoeten. Dat weet ik nog heel goed. Maar het is ook een mooie periode, ik 
zou die negen maanden niet hebben willen missen.” Mama zet de laatste kaars 
op de prikker en veegt de dennennaalden bij elkaar. “Bij elk nieuw kaarsje dat we 
aansteken, groeit ons verlangen en onze hoop. Elke week een beetje meer. Tot 
het Kerstmis is. Zo wordt Gods droom met de wereld een stukje werkelijkheid.” 
“Vroeger kregen wij elk een gekleurde adventskalender met luikjes voor elke dag. 
Achter elk luikje zat een chocoladesnoepje”, herinnert Pieter zich. “Zijn jullie 
daar intussen niet een beetje te groot voor?”, aarzelt mama. Pieter en Sara schud-
den overtuigd het hoofd. “Voor chocolade ben je nooit te groot”, zegt Sara stellig. 

Verhaal naar een tekst van K. Janssen 
Bron: bijbel in 1000 seconde
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Doe-moment
Maak het donker en geef je leden één of meerdere lichtjes. Laat hen spreken over 
iets waarop zij wachten of ongeduldig zijn. Bij elke ‘wachten’ mogen ze hun 
lichtje aandoen. Zo groeit het licht en worden alle verwachtingen misschien wel 
doelen. 

Alternatief doe-moment
Laat je leden thuis een lampion maken, met een opschrift hoe zij het licht van 
Kerstmis laten schijnen. Organiseer een wandeling of fietstocht voorbij de lampi-
onnen bij de leden en leiding thuis.
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Het amfitheater (+16)
Op voorhand
Bij het binnenkomen krijgt iedereen een kaars, een ‘glow in the dark’- sterretje en 
een touwtje.

Welkomstwoord
Vurig enthousiasme!  
2 woorden die je als groep misschien wel het meeste definiëren.  
Enthousiast straalt gewoon van jullie af.  
Vurig, vurige ogen en een vurig hart voor KLJ en voor elkaar. 

Zo’n hart vol vuur, van Liefde van God, hoe klein ook heeft enorm veel effect op 
anderen.   
Hoe ontdek ik graag samen met jullie doormiddel van het volgende verhaal.  

Als teken van Zijn vurige liefde voor ons steken we een kaars aan. 

Bezinningstekst, deel 1
Er was eens een groot amfitheater, met daarin duizend toeschouwers. Op een 
avond, in het licht van de felle schijnwerpers, staat daar plots een jongen in het 
midden van het podium. Hij strijkt één lucifer aan. “Kun je het zien?”, roept hij. 
Maar bijna niemand van die duizend toeschouwers ziet iets. En lachen dat ze 
doen. 

Uitwisselvragen, deel 1
Net zoals die jongen in ons verhaal zijn er momenten waar we ons onbegrepen of 
ongezien voelen. Ga met je buren in gesprek over volgende vragen: 

• Wanneer heb jij jezelf al buitengesloten of ‘ongezien’ gevoeld? 

• Welk gevoel gaf dit jou? 

• Hoe ben jij hier toen mee omgegaan? 

• Wat of wie heeft jou daarbij geholpen? 
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Bezinningstekst, deel 2
“Doof nu even alle lichten,” vraagt de jongen. Nu is het opeens pikdonker. Dan 
strijkt hij opnieuw het lucifertje aan. En vol verbazing zien ze het nu allemaal… 
dat piepkleine vlammetje. “Neem alle lucifers en steek ieder van jullie eentje 
aan”, vraagt de jongen verder. Zo doen ze. En die duizenden kleine vlammetjes 
zetten het hele amfitheater in een zee van licht. Het is net een grote zon waaraan 
iedereen zich voedt. Een vuurpoel van enthousiasme, een vuurpoel van goede 
initiatieven, van geluk, van volharding, van goede moed.

Doe-moment 
Doof ook alle lichten in het lokaal. Enkel de kaars vooraan is nu nog aan. Ontsteek 
een eerste persoonlijk kaarsje aan de grote kaars. Deze kaars is dan weer het 
ontstekingsmiddel voor de volgende kaars. Zo zal de hele ruimte een zee van licht 
worden. 

Uitwisselvragen, deel 2
Gezien worden, geliefd worden, iemand die je opmerkt. We hunkeren allen naar 
al die dingen. We weten ook dat zoiets evident zou moeten zijn, maar dat het in 
werkelijkheid niet is. Ga met je buren in gesprek over volgende vragen: 

• Op welke momenten voel je je ‘gezien’ en geliefd? 

• Hoe voel je je dan? 

• Wat helpt er jou om je je geliefd en gezien te worden?  

Uitwisselvragen, deel 3
De kans dat wij als KLJ elke dag een keer in een amfitheater komen, is zeer klein. 
Maar denk aan de laatste zin: “Het is net een grote zon waaraan iedereen zich 
voedt. Een vuurpoel van enthousiasme een vuurpoel van goede initiatieven van 
geluk van volharding van goede moed.” Dat vuur is vandaag ook aanwezig en dat 
zie je ook groeien, ook dit weekend. Ga met je buren in gesprek over volgende 
vragen: 

• Het vuur en – als je dat wil – het vuur van Gods liefde werkt aanstekelijk.  
Heb jij ooit al iemand ‘omarmd’ die er nood aan had? 

• Hoe heb jij dat toen gedaan? 

• Wat was jouw drijfveer om ‘ongeziene’ mensen toch te ‘zien’? 
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Bezinningstekst
Het vuur voor anderen zijn begint altijd heel klein. Soms echt heel klein. 

Glimlachen naar een vreemde, 

een onbekende is meer dan een hand uitsteken. 

Het is iets ontdooien, het is geruststelle. 

Glimlachen naar een ‘ander’ van een andere groep, 

van een ander gedacht, van een andere kleur, is een brug slaan. 

Het is de droom van eenheid tussen mensen een stukje waar maken. 

Glimlachen naar jezelf in groot verdriet, 

is een wonder van heldhaftigheid, 

het is zichzelf de kracht geven om weer recht te veren. 

De glimlach is een zuiver wapen, 

het laat geen puin na, geen kwetsuren. 

Het besmet de omgeving enkel met vrede.

Doe-moment
Naast een glimlach zijn er nog heel wat andere manieren om het vuur te 
ontsteken. Je kan een genstertje zijn bij anderen. Je kan het vuur aansteken in 
iemands hart.  

Ronde 1: 
Je hebt allemaal een lichtgevende ster gekregen. Eentje die zich oplaadt in het 
licht maar misschien nog belangrijker, dat licht geeft in het donker. Schrijf op 
het sterretje wat anderen kunnen doen om bij jou het vuur terug aan te krijgen? 
Leg alle sterren vooraan en laat deze op aan een lichtbron. 

Ronde 2: 
Neem een ster. Kies diegene die zegt hoe jij voor anderen een genstertje kan zijn.  

Zoek je nog meer inspiratie luister dan eens naar ‘Genstertje’ van Bart Peeters.

Slotwoord
Veel succes met het aansteken van dat vuur bij elkaar. 
Bedankt om het KLJ-vuur brandende te houden. 



10

Sta stil bij deze 
filmpjes

Hoe kan je Kerstmis vandaag nog beleven? Onderstaande filmpjes zetten je op 
weg om een hedendaagse kerst te beleven. Kijk, beleef, leef het voort. 

YouTube: You Must Watch  
This Kettlebell Christmas Commercial

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

YouTube: The Stepdad | Disney Christmas Advert 
2021 | Official Disney UK 

• https://www.youtube.com/watch?v=k620f8tV5PI  

YouTube: Christmas 2020 | Inner Child |  
#ReindeerReady | TV | McDonald’s UK 

• https://www.youtube.com/watch?v=QJntbYytPz8

YouTube: From our Family to yours | Disney  
Christmas Advert 2020 | Official Disney UK 

• https://www.youtube.com/watch?v=tl57Gy5X_Kg  

YouTube: The Greatest Gift | Sainsbury’s Ad | 
Christmas 2016 

• https://www.youtube.com/watch?v=bq5SGSCZe4E  

YouTube: Unexpected Guest | John Lewis &  
Partners | Christmas Ad 2021

• https://www.youtube.com/watch?v=ZTttgc0DPA4  

YouTube: Littlewoods Ireland Christmas  
Advert 2021 

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

YouTube: Kindness, the greatest gift |  
Amazon Christmas Ad 

• https://www.youtube.com/watch?v=LnjeHwUaEyQ  
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Bezinningen waar 
wacht je op?

Gebed
Advent, 
ergens tussen licht en donker, 
zoekend naar geluk en genezing. 
Zet deze tijd je hart open, 
laat het waakzaam zijn, 
laat het kloppen 
voor kleine mensen. 
Laat je hart opengaan 
voor elke mens, 
ook voor wie niet verder kan, 
en zwak en kwetsbaar door het leven gaat. 
Word een mens met een hart. 
Want God zal komen. 
Ondanks ons. 
Of dankzij ons. 
Godzijdank! 

Bezinningstekst
Word een stralend mens. 
Schitter in het belangrijkste; schitter in menselijkheid. 
Streef naar het goede, 
streef naar het goede omwille van het goede. 
Een goed mens worden, daarmee verander je de wereld niet. 
Daarmee verander je wel de sfeer waarin jijzelf vertoeft en waarin je naaste leeft. 
En dat is niet niets. 
Het maakt voor jezelf en je medemens echt een groot verschil uit 
tussen proberen een goed mens te worden en er zomaar op los te leven. 
Het geeft steeds opnieuw vreugde om een goed mens te ontmoeten. 
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Nog meer  
K-materiaal

‘Door het zure heen’-mappen
Met kinderen en jongeren werken rond 
verlies en rouw is geen gemakkelijke 
opdracht. In de werkmap ‘Door het 
zure heen’ vind je getuigenissen, 
theoretische achtergronden, handige 
tips, werkvormen en spelmethodieken 
om met kinderen en jongeren op 
weg te gaan rond verlieservaringen 
in jeugdbewegingen, maar ook in 
andere organisaties waar met en voor 
jongeren gewerkt wordt. 

Spreek de regionale proosten Mark 
en Raf of K-medewerker Jolien aan 
of neem een kijkje op Netwerk voor 
pastoraal met jongeren

• www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be/uitgaven

Snuister door de KLJ-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
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Op de kalender

De Warmste Week
Zijn wie je bent, heerlijk toch?! Maar kan iedereen dat wel? Dit jaar staat De 
warmste week (18-24 december) in het teken van ‘jezelf zijn’, iets waar KLJ zich 
ook volledig achter zet.  

Ben je op zoek naar mooie kerstkaarten en wil je ook een centje bijdragen aan al 
die mooie projecten voor jongeren? 

Check dan zeker de KLJ-kerstkaartjes via shop.klj.be.

Jonesartworx
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Tractorzegening
Naar jaarlijkse gewoonte worden er heel wat 
tractoren, vrachtwagens en andere voertuigen 
gezegend tijdens mooie samenwerkingen 
tussen afdelingen van KLJ, Groene Kring, 
Landelijke Gilden en Ferm. Wil jij jouw 
tractorwijding in de K-alender? Of ga je met 
je afdeling op bedevaart en mogen anderen 
aansluiten? 

K-reis naar Compostella 
Na de Rome- en Israël/Palestina-reis gaan we met de K een nieuw land ontdekken. 
In september 2022 trekken we te voet naar Compostella in Spanje. Staat zo’n 
pelgrimstocht naar Compostella al langer op je verlanglijstje? Hou dan de sociale 
mediakanalen van KLJ in de gaten, want meer info volgt begin januari. 

Wil je zeker niets missen? Stuur dan een mail naar jolien.caubergh@klj.be en 
Krijg al het nieuws gewoon in je mailbox.  

Stuur dan een mailtje naar jolien.caubergh@klj.be.  
Wil je graag stickers om op de voertuigen te plakken? Vraag via shop.klj.be 
gratis je stickers aan. Of stuur een mailtje naar jolien.caubergh@klj.be.
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De K in jouw  
afdeling

Heb je al een K-verantwoordelijke?

Bouw mee aan de K in jouw regio

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

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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