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jaarthema K-momenten 2014-

2015 ‘Casa KLJ’ 

 

Jaarthemabezinningen 2014-2015 ‘Casa KLJ’ 
 

Bezinning: ‘De klaagmuur’ 

 

In Jeruzalem bidden de Joden aan de muur van hun oude tempel. Ze schrijven hun verzoeken en 

gebeden op papiertjes en stoppen ze in de voegen van de zogenoemde ‘klaagmuur’. Het is een 

heilige plaats voor hen, net zoals het lokaal ook het ‘heiligdom’ is van jouw afdeling. Het bestuur en de 

leden van jouw afdeling hebben ongetwijfeld ook een hoop dromen, wensen, tips en werkpuntjes voor 

zichzelf, zowel privé als op KLJ-vlak, voor anderen of voor de hele afdeling. 

 

Maak een eigen klaagmuur door een box tegen de muur te plaatsen en leg daarbij pen en papier. Sta 

even stil bij de dingen. Je kan een wens, droom, tip of werkpuntje noteren en in de klaagmuur 

stoppen. Geef iedereen de kans om dit anoniem te doen als hij of zij dat wenst. Verwijs tijdens de 

activiteiten, op een dood moment of wanneer iemand met een leuk idee aan komt zetten, regelmatig 

naar jullie box aan de muur zodat het doorheen het werkjaar blijft leven. 

 

Bekijk met het bestuur op geregelde tijdstippen de papiertjes in de box en probeer eens een wens of 

droom  uit te laten komen voor je leden of pak eens een tip of werkpuntje vast om mee aan de slag te 

gaan! 

 

 

Bezinning: ‘De dagboekkamer’ 

 

Heb je er al eens aan gedacht om in het lokaal een rustig plekje in te richten waar wie dat wil even tot 

rust kan komen? Waarom maak je er niet meteen een dagboekkamer van? Een plek waar voor, 

tijdens of na elke activiteit een lid of een groepje leden even kan stilstaan bij de leuke tijd die ze 

meemaken bij KLJ.  

 

Je kan in een hoek van het lokaal een zetel naar de muur richten en een statief maken waarop je een 

fototoestel met camerafunctie kan plaatsen. Stel iemand in de leidingsploeg of een duo aan dat bij 

elke activiteit een lid of groepje leden de kans geeft om eens in de zetel te gaan zitten. Oudere leden 

kunnen zelf hun getuigenis filmen. Bij jongere leden kunnen ze assisteren of cameraman of vrouw 

spelen. Om wat variatie in de filmpjes te brengen en inspiratie op te wekken, kan je elke activiteit een 

papier met een vraag in de zetel leggen. 

Enkele leuke voorbeelden van vragen: 

 Hoe ziet jouw ideale lokaal eruit? 

 Wat is je mooiste KLJ-herinnering in ons KLJ-lokaal? 

 Welk gestopt lid of leiding mis je op de activiteiten? 

 Wat is je favoriete plekje in het lokaal? 
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 Wie is je favoriete leidster of leider? 

 Wat hangt er allemaal aan je KLJ-sjaaltje? 

 Wat is het grappigste dat je ooit hebt meegemaakt op de activiteit? 

 Waarom is KLJ X onmisbaar in ons dorp? 

 Hoe zou je een nieuwe vriend/vriendin/klasgenoot overtuigen om naar onze KLJ te komen? 

 Stel je eens voor dat je later leiding zou worden en je mag van alle leiding drie 

eigenschappen kiezen om een goede leider of leidster te worden. Van wie kies je dan wat en 

waarom? 

 

Op het einde van het werkjaar kan je er een leuke montage van maken. Zo heb je meteen een leuk 

filmpje om op Facebook te gooien, bij het kampvuur voor te stellen als bezinningsmoment of om aan 

leden, familie en vrienden te tonen op jullie kampfotoavond.  

 

 

Bezinning: ‘De brandblusser’  

 

(Bezinning voor met de leiding, bijvoorbeeld op een bestuursvergadering) 

 

Aan het begin van de bestuursvergadering plaats je voor iedereen aankomt, een brandblusser in het 

midden van de vergadertafel. Je medeleiding zal raar opkijken! Pas wanneer je bij de start van de 

vergadering aan het woord komt, zullen ze begrijpen wat die brandblusser daar staat te doen. 

 

Wanneer je denkt aan ons KLJ-lokaal dan denk je haast automatisch aan zetels, een toog, kleurrijke 

affiches, rekken met materiaal en hier en daar een rondslingerende bal. Een lokaal biedt onderdak 

aan onze afdeling, een ruimte om gezellig samen te komen en een plaats om spelmateriaal op te 

bergen. Daarbij komt natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid. Zo moeten de rekeningen op tijd 

worden betaald, moet het gebouw onderhouden worden, mag het niet al te rommelig zijn, zodat je je 

benen niet breekt en bezoekers een goede indruk krijgen en staan er vuilbakken om afval te 

recycleren en de boel een beetje netjes te houden… 

 

In elk lokaal hangt ook wel ergens een brandblusser. We staan er nooit bij stil, maar in die 

brandblusser zit een hoop symboliek. Natuurlijk dient zo’n brandblusser om vuur mee te blussen. We 

willen er niet aan denken dat er brand zou uitbreken die ons lokaal en alle herinneringen die er aan 

vast hangen in as zouden leggen. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat wij als leiding ook heel wat 

brandjes moeten blussen in onze bestuursploeg en tussen de leden. Daarnaast moeten we ook al 

eens het vuur aan de lont durven steken en iedereen mee op sleeptouw nemen voor een fantastische 

activiteit of geslaagd evenement. 

 

Voor één keer zetten we onze onopvallende brandblusser centraal, als teken van verantwoordelijkheid 

om zorg te dragen voor ons lokaal en als een oproep om de figuurlijke kleine brandjes snel te doven. 

Hopelijk kan hij daar steeds aan de muur blijven hangen, want het vuur dat wij als leiding in onze 

werking brengen, hoeft niet gedoofd te worden. 
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Bezinning: ‘Het glas-in-lood-raam’ 

 
De ramen van je lokaal zijn meestal de ideale plek om een aankomend evenement aan te kondigen of 
een groot KLJ-logo op te plakken zodat iedereen kan zien dat daar de plaatselijke afdeling haar lokaal 
heeft. Regelmatig zal een voorbijganger wel eens door het venster gluren om te kijken hoe dat lokaal 
er nu eigenlijk van binnen uitziet. De ramen zijn als het ware een spiegel van je afdeling. Ze vertellen 
voorbijgangers waar je mee bezig bent en ze geven een blik op de KLJ-wereld waarin jullie elke 
activiteit induiken.  
 
De mooiste ramen vind je ongetwijfeld in kerken. Ook zij vertellen een verhaal. Kleurrijk glas, ingelegd 
in lood, toont in elke kerk verhalen uit de Bijbel en van heiligen. Ze dienden er vroeger toe om de vele 
gelovige mensen, die niet konden lezen, met beelden het christelijke geloof mee te geven. Dat is erg 
boeiend, maar vooral ook erg mooi, zeker met de speling van het licht. Die kleurrijke glasramen in 
lood zijn een prachtig voorbeeld van hoe je, samen met de leden op een regenachtige dag jullie lokaal 
wat meer kunnen inkleden. 

 
Je kan voor het beschilderen van het raam in de hobbywinkel verf vinden die gemakkelijk op glas aan 
te brengen is. Dat is vooral belangrijk als je de afbeeldingen later wil verwijderen. Gebruik je geen 
speciale verf? Kleef dan in de voorbereiding plastificeerfolie op het raam dat je wil beschilderen en 
gebruik niet al te loperige verf. Voor jongere leeftijdsgroepen kan je als leiding met zwarte plakband of 
verf je afbeelding in vlakken op het raam aanbrengen. Zo kunnen de leden tijdens de activiteit de 
vlakken schilderen. Bij oudere leden kan je de creativiteit natuurlijk de vrije loop laten gaan. 
 
Hier enkele leuke ideeën om uit te beelden: 

 Namen van de leden 

 Een beeld van jullie wimpel- of vendelvlag 

 Het KLJ-logo 

 Een kersttafereel 

 Het wapenschild van jullie gemeente 

 

 

Bezinning: ‘De drie biggetjes’ 

 

Verhaaltje voor de -9’ers, bijvoorbeeld voor het slapengaan op kamp 

 

Heel lang geleden besloten drie vrienden in ons dorpje om een KLJ te beginnen. Ze wilden graag alle 

kinderen in de buurt samen laten spelen. Natuurlijk konden ze er niet aan beginnen voor ze en 

lokaaltje hadden gevonden waar ze elke zondag konden samenkomen. Ze vonden niet meteen iets en 

besloten dan maar zelf een lokaal te bouwen. Maar al gauw waren ze het niet eens over hoe dat 

lokaal er dan wel uit moest gaan zien. Dus begonnen ze elk zelf maar hun eigen ding te doen. De 

eerste wilde graag snel beginnen met leuke spelletjes dus hij bouwde snel een huisje van stro. Maar 

het begon te regenen en te waaien. Hij en zijn vrienden wilden gaan schuilen, maar het huisje stortte 

in. 

De tweede dacht dat hij het slimmer had aangepakt. Hij wilde liefst ook zo snel mogelijk met de 

KLJ’ers aan de activiteit beginnen, maar hij had wel door dat een lokaal van stro het niet lang zou 

uithouden. Hij besloot om een lokaal te timmeren uit hout. Toen was de winter daar en het begon te 

vriezen door alle kieren en spleten van zijn houten hutje. Hij stond er bij de bouw helemaal alleen 

voor. Dat is niet gemakkelijk om planken te zagen en nagels te slaan. Door de nattigheid werd het 

hout heel erg zwak en uiteindelijk konden ze geen activiteit meer houden tijdens de winter en was de 

pret gedaan. 
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De derde was toen nog altijd niet klaar met bouwen aan zijn lokaal. Hij had besloten dat een lokaal 

jaren en jaren moest kunnen blijven staan. Zodat er steeds weer nieuwe KLJ’ers naar de activiteiten 

zouden kunnen komen en hij als opa tegen zijn kleinkinderen zou kunnen vertellen dat hij nog mee 

had gebouwd aan het lokaal, waar ze nu nog steeds elke zondag met onze KLJ samenkomen. Dus 

was hij begonnen met een plan te maken, geld in te zamelen en stap voor stap een lokaal uit steen te 

metsen. Zijn vrienden kwamen bedroeft bij hem langs om toe te geven dat ze niet zo veel belang 

hadden gehecht aan het bouwen van een lokaal en liever snel wilden spelen.  

Hij vroeg hen of ze mee wilden bouwen aan het grote en sterke lokaal, want samen zouden ze  

een stevig huis voor onze KLJ kunnen maken. Zo bouwden de drie vrienden het lokaal waar wij nu 

nog steeds samen komen en zorgden ze er voor dat onze KLJ al die jaren is blijven bestaan! 

 
 

Bezinning: ‘In de vuilbak’ 

 

Welkomstwoord 

Een vuilbak, wat een rare en oneerbiedige naam voor zo’n fantastisch voorwerp. 

Echt, een vuilbak is waarschijnlijk wel het meest onbegrepen voorwerp ter wereld! 

Beeld het je maar eens in: ‘Wat zou je doen zonder?’ 

Waar laat je je afval achter? Ergens in een hoekje op de vloer, zodat je het telkens opnieuw weer 

tegenkomt? Of laat je het gewoon door je hele huis slingeren, zodat het overal vies en vuil wordt en er 

na enige tijd nergens meer plaats is voor wat nieuws? Of gooi je het gewoon op straat, zodat alle 

voorbijgangers je persoonlijk afgedankte spullen kunnen zien?  

Nee hoor, geef mij maar die goede oude vuilbak… 

Deze houdt alles netjes voor zichzelf op één plaats, zodat ik er nooit meer naar om hoef te kijken en ik 

alles wat er in zit kan vergeten. Daarom doe ik vandaag een oproep aan jullie allemaal! Vergeet die 

afgrijselijke naam ‘vuilbak’. Vanaf vandaag noemen we hem ‘properbak’, want dat is precies zijn job! 

Hij houdt ons huis, ons lokaal, ons leven netjes en proper. 

Lang leve de properbak!  

 

Vergevingsmoment  

Wat doe je als iemand op je tenen trapt ? 

Kun je vergiffenis schenken ? 

Het is een kunst die niemand kan leren. 

Je moet van je geheugen geen computer maken, 

waar je al de namen opslaat van wie je iets misdeed. 

Je moet dingen kunnen loslaten, jezelf vrijmaken 

en ook anderen nieuwe kansen geven. 

Vergeving baant wegen waar er geen meer zijn. 

Vergeving is geen krampachtig onderzoek van het verleden, 

geen ongezond rondneuzen in het voorbije doen en laten van mensen. 

Vergeven is net als ademhalen: 

je moet kunnen loslaten, 

uitademen om opnieuw verse zuurstof in te ademen. 

Met je tanden op elkaar je adem inhouden, betekent stikken. 

Vergeven is een kunst die Jezus ons heeft willen leren: 

Niet 7 maal, maar 7 maal 70 maal. 
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Doemoment 

Deel de leden op in kleine groepjes en laat ze een grote properbak tekenen.  

In deze properbak mogen ze verschillende zaken opschrijven die ze willen weggooien, dingen die ze 

willen achterlaten. Deze zaken kunnen zowel tastbare voorwerpen zijn als ontastbare dingen zoals 

herinneringen, gevoelens,…  

Geef de leden hier voldoende tijd voor en help hen indien nodig even op gang.  

Wanneer iedereen klaar is, kan je, indien de leden dit willen, enkele zaken die zijn opgeschreven 

overlopen. Nadien ga je rond met een echte properbak waar  de tekeningen in worden weggegooid, 

zodat deze voor eens en altijd kunnen worden vergeten en vergeven.  

 

Lied  

Leanne Rimes:  What I Cannot Change  

 

Gebed  

Er zijn mensen die anderen voortdurend de grond inboren. 

Wat we ook zeggen, ze breken al onze woorden af. 

Wat we ook doen, ze vinden al onze daden slecht. 

Zulke mensen zijn we vlug moe. 

Maar er zijn ook mensen die altijd weer het positieve in ons zien. 

Zijn we verdrietig, zij vinden troostende woorden voor ons. 

Hebben we fouten gemaakt, zij geven het niet op met ons. 

Wij zijn dolgelukkig met zo’n mensen. Zij doen ons herleven. 

Heer, help ons om zo’n mensen te zijn voor elkaar. Amen. 

 

Slotwoord  

Allemaal goed en wel zo’n properbak, maar we hoeven ook weer niet alles zomaar weg te gooien en 

te vergeten. Afval is niet altijd vies en vuil. Soms is het nog erg nuttig.  Als we duurzaam willen leven, 

moeten we ons afval soms recycleren. Dan moeten we ons afval gebruiken om er iets beters van te 

maken. Want af en toe eens fouten maken, tegenslag hebben ,… is misschien niet zo erg. Zolang je 

er maar wat uit kan leren.  

 

 

Bezinning: ‘Steen voor steen’ 

 
We zijn als mens allemaal uniek, een apart individu. Maar samen vormen we een groep. Een 

baksteen is ook uniek en een apart stuk, maar een groep bakstenen vormt samen een geheel, een 

huis. Wanneer je een beetje warmte van de bewoners/gebruikers toevoegt aan het huis, dan krijg je 

een ‘thuis’.  

In een huis is iedere steen van belang. Haal één steen weg en het huis valt in. Dit is net zoals een 

KLJ-afdeling, ieder lid is van belang…  
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Tekst: een vriendenhuis 

  
Samen willen we hier bouwen aan één huis. 

Bouwen aan een huis met mooie ramen. 

Als één balk rot is, 

is het hele huis in gevaar. 

Als er één balk lekt, 

wordt het hele huis nat. 

Als er één deur op slot is, 

zitten we allemaal vast. 

Maar als we samen zorg dragen voor ons huis, 

dan kan het hele huis stand houden. 

 

Laat ons er allemaal op toezien 

dat wie moe is, steun krijgt, 

dat wie verdriet heeft, troost vindt, 

dat wie zich opsluit, weer openstelt. 

 

Dan wordt ons huis een stevig huis, 

een vriendenhuis. 

 
(Uit: XXL… ’t Is maar een bagatel?! Bundeling van teksten en gebeden, Jeugd & Gezondheid, 1997-1999, p.60.) 

 

Lied 

Samen – Elly en Rikert 

 

Doe-moment 

 

Laat de leden met verf of dikke stiften op een baksteen woorden schrijven waarmee ze de positieve 

elementen omschrijven in hun KLJ-afdeling. De negatieve elementen schrijven ze erop in potlood. 

Laat hen de positieve elementen omschrijven van hun lokaal, maar ook de negatieve. Laat hen 

opschrijven hoe ze zich voelen in de groep. Laat hen ‘hun baksteentje’ versieren. 

Wanneer ze hun steen beschrijven en versieren, laat dan wat rustige muziek spelen. 

Laat daarna lid per lid naar voor komen om een muur te bouwen. Zorg ervoor dat de muur opgebouwd 

wordt op een plaats waar deze een tijdje kan blijven staan. Dit als herinnering aan de bezinning, maar 

vooral aan de betekenis erachter. Net zoals iedere baksteen van belang is om een stevige muur te 

bouwen, zo is ieder lid van belang in de KLJ. Licht dit eventueel ook kort toe. 

Laat, terwijl de leden één voor één naar voor komen met hun baksteen, het volgende liedje spelen: 

 

‘Samen Staan We Sterk’ - Stef Bos 

 

Slot 

Eindig de bezinning met het uitdelen van een klein baksteentje (waardoor er reeds een touwtje gestoken 
werd) dat gebruikt kan worden als sleutelhanger, maar vooral als herinnering aan de bezinning. Het 
baksteentje kunnen ze ook aan hun KLJ-sjaaltje hangen. 

 
 



 

 

  7 

 

Bezinning: ‘Oost West KLJ Best’ 

 

Toneeltje: 

Verteller:  Leidster Els is druk bezig het lokaal op te ruimen.  

Els:   He, he, eindelijk ben ik bijna klaar.  

Enkel dit vuil nog wat bijeen vegen en de stoelen aan de kant schuiven… 

Zo helemaal klaar.  

Verteller:  Voldaan loopt ze naar buiten en kijkt ze op haar horloge.  

Els:   Het is bijna tijd. De leden kunnen elk moment aankomen.  

Verteller:  En, ja hoor. Lang hoeft Els niet te wachten. Daar zijn de leden al. 

Els:   Dag Bram, Dag Stien, Hallo Pieter! 

Bram, Stien en Pieter in koor: Dag Els! 

Verteller:  Vol enthousiasme lopen de leden meteen het KLJ lokaal binnen. 

Maar oh nee. Hun schoenen hangen vol met modder! En wat doen ze nu? Ze gooien 

een hoop bladeren van de grote eikenboom in het park helemaal doorheen het lokaal. 

Ze krabbelen met stiften op de muren en alsof dat nog niet genoeg is, steken ze ook 

nog eens een berg onkruid in een lege colafles. 

Wanneer Els het lokaal binnenkomt, kan ze wel ontploffen! En denkt bij zichzelf: 

Els:  Wat hebben ze nu gedaan! Ik had zo mijn best gedaan om alles netjes op te ruimen. 

Al die moeite, helemaal voor niets!  

Verteller:  De leden lopen naar Els toe 

Bram:   En Els? Wat vind je ervan? 

Stien:   We hebben het lokaal helemaal versierd!  

Kijk maar, ik heb bladeren als confetti gebruikt. Feestelijk, he?  

Pieter:   Ja en ik heb een schilderij op de muur gemaakt. Dat ben jij en dat ben ik.  

Weet je nog? Het was toen we gingen spelen in het park en ik mijn knie heb bezeerd. 

Je hebt me toen zo goed geholpen. 

Bram:   En ik ben speciaal bloemetjes voor je gaan plukken en stak ze in deze mooie vaas. 

Verteller:  Hoe kan Els nu nog langer boos zijn…  

Ze hadden zo hard hun best gedaan om het lokaal echt mooi te maken. 

 

 

Welkomstwoord  

Welkom in ons KLJ-lokaal. Jullie mogen helpen bij de aankleding van het lokaal. Decoratie zoals 

foto's, slingers en dergelijke zorgen er voor dat ons lokaal gezelliger toont en is, maar de echte 

gezelligheid komt van jullie: KLJ'ers. Wat is er leuker dan een lokaal waar de leden zich helemaal 

thuis voelen, waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn en waar ze graag zijn? Een goede sfeer in ons 

lokaal zorgt ook voor een goede, ontspannen sfeer onder de leden en zelfs de leiding. Deze kleine 

'renovatie' zal uiteindelijk de moeite waard zijn.  

 

Lied  

Michael Kiwanuka - Home Again 

 

Bidden om vergeving 

Dag na dag proberen wij elkaar gelukkig te maken. 
Dag na dag proberen wij veel goede wil op te brengen, 
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Soms lukt het ons, soms ook niet. 
Steeds weer proberen we eerlijk te leven 
tegenover God, tegenover onszelf, tegenover de ander, 
maar niet altijd slagen wij daarin.  
 
God, leer ons over de zwakheden van anderen heen te stappen 
en altijd opnieuw te blijven geloven  
in de goede bedoelingen van de ander. 
Leer ons goed te zijn zoals U en laat uw vergeving duidelijk worden 
als wij elkaar van harte vergeving schenken.  Amen. 

 

Verhaal 

Jezus en zijn leerlingen gaan de stad Jericho binnen. 

In die stad woont Zacheüs. 

Hij is heel rijk. 

De mensen mogen hem niet. 

Want hij vraagt tolgeld van iedereen die de stad in wil.  

Meestal vraagt hij veel te veel. 

Zacheüs wil wel eens zien wie die Jezus is. 

Maar dat lukt hem niet, 

want er staan veel mensen om Jezus heen 

en Zacheüs is maar klein. 

Toch wil hij Jezus zien. 

Daarom loopt hij hard vooruit en klimt in een boom 

Daar komt Jezus al aan. 

Hij kijkt omhoog en zegt: 

'Zacheüs, vlug! Kom naar beneden! 

Vandaag wil ik bij jou in huis zijn. 

Vlug klimt Zacheüs uit de boom. 

Hij neemt Jezus mee naar zijn huis en laat hem binnen. 

Wat is Zacheüs blij. 

De mensen in Jericho hebben het allemaal gezien. 

Ze zijn boos. 

Ze mopperen: 

'Hoe kan Jezus nu op bezoek gaan 

bij die man die ons altijd te veel laat betalen?' 

Maar binnen zegt Zacheüs tegen Jezus: 

'Ik zal de helft van alles wat ik heb geven aan de arme mensen. 

En wie mij te veel moest betalen, 

krijgt vier keer zoveel van mij terug.' 

Dan zegt Jezus: 

'Vandaag is alles in dit huis weer goed gekomen. 

Ook Zacheüs hoort bij het volk van God. 

Ik ben gekomen om mensen te zoeken en te redden!' 

 

(Kijkbijbel pag 262-273, Luc.19:1-10) 

 

Doemoment 

Deel de groep op in kleine groepjes van een 4 à 5-tal personen. 
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Laat ze dan een KLJ-lokaal tekenen. Zo mogen dit inkleden met allerlei voorwerpen die ervoor zorgen 

dat ze zich nog beter thuis voelen in het lokaal.  

 

Nadien kan je deze tekeningen in groep even overlopen. Achteraf kan je ze ophangen om het lokaal 

echt op te fleuren… 

Tip: Achteraf kunnen ze misschien de getekende voorwerpen echt meebrengen om het lokaal op te 

fleuren! 

 

Duiding:  

Er niet veel nodig om mensen zich ergens thuis te laten voelen. Een kleine foto aan de muur, een 

bloemetje op de tafel,… Een kleine moeite. Maar het maakt een wereld van verschil.  

 

Lied 

Edward Sharpe & The Magnetic Zeros – Home 

 

Gebed 

Goede Vader, 

U gaf me veel om dankbaar voor te zijn. 

Maar vandaag wil ik u speciaal danken 

voor de mensen die uw goedheid uitdragen 

en een teken zijn van U grote liefde. 

Mensen die zij aan zij met mij gaan, 

die mij bij de hand nemen 

op een weg vol hindernissen. 

Zij zijn mijn toeverlaat op het smalle paden. 

 

Hun goedheid is wonderlijk, 

een goddelijk geschenk 

vol kracht en bemoediging, 

een waardevolle steun. 

 

Altijd luisteren zij naar mij. 

ze geven me vreugde en blijheid 

en altijd leven ze met mij mee. 

 

Vader, ik dank U 

voor die bijzondere mensen in mijn leven. 

Zij zijn mijn beste vrienden. 

Zegen hen met Uw grote liefde. 

Geef ons de kracht om van Uw goedheid te getuigen. 

Zodat men aan ons kan zien 

in woord en daad 

dat wij ook Uw vrienden zijn  

Amen. 
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Toneeltje:  

Ze heffen het glas op een leuke dag samen, 

 

Els:   (fluit het eind signaal)  

KLJ zit er weer op voor vandaag. Tijd om naar huis te gaan… 

Verteller:  Maar de kinderen luisteren niet en spelen rustig verder. 

Els:  Pieter, Bram, Sien. Het is 6 uur. Het is echt tijd om naar huis te gaan.    

Verteller:  Maar opnieuw blijven de kinderen rustig verder spelen.  

Els:  (geïrriteerd) Komaan jongens. Luisteren! Nu! Het is hoogtijd om naar huis te gaan.  

Pieter:   Maar Els we voelen ons hier ook zo thuis.  

Het is hier zo gezellig… dan hoeven we toch niet weg te gaan? 

Els:   (krijgt weer een glimlach op haar gezicht).  

Ach, Pieter, ik ben bij dat je je hier zo thuis voelt.  

Maar als je niet naar je echte huis gaat, zullen je ouders je vreselijk missen…  

en daarbij volgende week is het toch gewoon weer KLJ…  

Pieter:   Dat is waar.  

Pieter, Sien, Bram: (lopen weg) Tot volgende week!  
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Jaarthemavieringen 2014-2015 ‘Casa KLJ’ 

Jaarthemaviering: mogelijkheid 1 

 

Lied bij het begin van de viering 

Begroeting - Verwelkoming 

KLJ’er: 

Wij KLJ’ers zijn blij dat jullie vandaag met ons meevieren. 

Dit werkjaar is ons jaarthema ‘Casa KLJ’, een thuis voor onze KLJ. 

Voor sommigen niet zo evident, want de lokalenproblematiek is een thema dat leeft. 

Het is belangrijk dat elke KLJ-afdeling de nodige plaats en ruimte heeft,  

een plek waar men zich thuis voelt om samen te komen, om te spelen en jong te zijn. 

Een lokaal, een thuis, een plek waar kan geleefd worden en waar  

kan gebouwd worden aan een mooie persoonlijke toekomst. 

 

Priester:  

Mag ik jullie allen welkom heten in deze eucharistieviering,  

welkom KLJ’ers, ouders, allen hier aanwezig om met ons mee te vieren. 

Laten we ons samenzijn dan ook beginnen met het teken van ons christen zijn: 

Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.  

 

Bidden om vergeving 

Priester: 

Niet altijd leveren wij een positieve bijdrage in de opbouw van onze samenleving en daarbij willen we 

bij het begin van onze viering even stil worden en een moment bidden om vergeving. 

 

Door KLJ lid: 

Vergeef ons, Heer, voor die keren dat we een negatieve invloed hadden op de sfeer in onze groep. 

Hierdoor wankelde onze KLJ op haar fundamenten.  

Vergeef ons, Heer, en geef ons  de kracht om te bouwen aan een warme KLJ en een warme 

samenleving. 

 

Door KLJ lid: 

Vergeef ons, Heer, omdat we anderen soms uitsluiten. Hierdoor blijven zij in de kou staan en krijgen 

zij geen toegang  tot het groepsgebeuren van onze KLJ.  Voor hen blijft de deur naar ons lokaal  dan 

gesloten.  

Vergeef ons, Heer, en geef ons  de kracht om te bouwen aan een warme KLJ en een warme 

samenleving. 

 

Door KLJ lid: 

Vergeef ons, Heer, omdat we niet altijd respectvol omgaan met onze ‘KLJ-thuis’.  

Vaak hechten we te weinig waarde aan wat anderen voor ons hebben opgebouwd en wat we vandaag 

aan materiaal en als lokaal ter beschikking hebben. 

Vergeef ons, Heer, en geef ons  de kracht om te bouwen aan een warme KLJ en een warme 

samenleving. 
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Door KLJ leiding:  

Vergeef ons, Heer, voor de keren dat we als leiding niet ten volle onze verantwoordelijkheid namen. 

Onze leden misten daardoor misschien geborgenheid en het gevoel van een beschermend dak. 

Vergeef ons, Heer, en geef ons de kracht om te bouwen aan een warme KLJ en een warme 

samenleving. 

 

Openingsgebed 

Heer, onze God,  

niet altijd bouwen wij mee aan die warme samenleving  

zoals Gij die ons hebt voorgehouden. 

Vaak hebben we alleen maar oog voor onszelf. 

 

Wij bidden U,  

open ons gezichtsveld op wat rondom ons leeft en gebeurt. 

Begeester ons met uw liefde van gegevenheid en zorg voor elkaar 

als fundament om van ons KLJ lokaal een echte en hechte thuis te maken. 

Een thuis waar kinderen en jongeren zich kunnen ontplooien 

waar men kan ravotten en spelen, waar men kan discussiëren,  

waar men kan plannen of gewoon maar samenzijn. 

Een plaats waar men kan bezinnen en bidden, 

waar men kan stil worden rond Uw Woord als inspiratiebron  

tot de uitbouw van die warme KLJ en warme samenleving. 

Amen. 

 

Lezing 

Toen Maria en Jozef in Bethlehem aankwamen, 

was de herberg voor hen gesloten. 

 

Misschien heten ze nu Fatima en Achmed, 

of ook gewoon Carla en Steven,… 

en hebben ze nergens een ‘echte’ thuis, 

worden ze op school niet echt opgenomen in de klasgroep,  

hebben ze een beperking of zijn ze werkloos, 

moeten ze rondkomen met heel wat minder dan het minimumloon, 

kunnen ze met hun vragen bij niemand terecht. 

 

Ook hier en nu staan Maria en Jozef 

nog vaak voor diezelfde gesloten deur. 

 

Lied    

 

Evangelie Mattheüs 7, 21.24-29 

Wie een huis bouwt zonder fundamenten, zal er niet  

lang in kunnen wonen. Jezus vergelijkt hier twee typen mensen. De één bouwt op  

fundamenten, de ander niet. De één zal stevig staan, de ander zal vallen.  

Deze lezing vraagt op welke fundamenten wij staan en hoe we daarop verder kunnen bouwen.  
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In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  

‘Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar die de wil 

doet van mijn Vader die in de hemel is.  

Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en er naar handelt, kan men vergelijken met een  

verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen  

kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want  

het stond gegrondvest op de rots.  

Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een 

dwaas die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de 

storm stak op en zij beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd.’  

Toen Jezus deze toespraak beëindigd had, was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer. 

Want Hij onderrichte niet zoals hun schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit.  

 

Homilie   (gekoppeld aan het visueel gebeuren hieronder beschreven) 

 

= Een aantal  KLJ’ers brengen grote stenen aan (mogelijk Ytong stenen,  minimum 7 stuks). Op deze 

stenen worden volgende woorden aangebracht (tekst op de stenen geschreven of met een blad erop 

bevestigd): respect  -- geborgenheid  --  gezelligheid  --  gastvrijheid  --  bescherming  --  

verantwoordelijkheid  en samenwerking. 

= Andere KLJ’ers brengen kleinere stenen  aan (zoveel als er leeftijdsgroepen zijn -9, -12, -16, +16, 

+20,  leiding of.., (verschillend van afdeling tot afdeling)   de namen van de leeftijdsgroepen worden op 

die stenen aangebracht en bovenop de eerder aangebrachte stenen geplaatst. 

= Het laatst brengt men een paraplu aan, deze wordt boven de constructie geplaatst als een dak 

boven het bouwwerk. 

 

Duiding 

 
KLJ-leiding: 

 

* Wij brengen stenen aan en willen een bouwwerk opzetten, verwijzend naar ons jaarthema ‘Casa 

KLJ’. 

Vooreerst brengen we zeven grote stenen aan met daarop  woorden die verwijzen naar het fundament 

waarop de KLJ-werking  is gestoeld: respect  -- geborgenheid  --  gezelligheid  --  gastvrijheid  --  

bescherming  --  verantwoordelijkheid en samenwerking. 

 

* De verschillende leeftijdsgroepen binnen onze afdeling en hun werking zijn gebouwd op deze 

fundamenten.  Voor onze afdeling zijn dat:   -9, -12, -16, +16, +20,   leiding of…? (aan te passen, 

eigen aan de afdeling) 

We brengen als symbool kleinere stenen aan met daarop de verschillende leeftijdsgroepen er op 

aangebracht. 

* Boven op dit bouwwerk komt er dan een dak. "Een dak boven je hoofd" betekent in KLJ zoveel meer 

dan een beschutting tegen de regen. Het creëert een veilige, beschermende omgeving waar iedereen 

zichzelf mag zijn, hoe verscheiden we ook zijn. Een dak dat gezelligheid biedt aan iedereen die zich 

thuis weten in het KLJ-lokaal.  

 

* Tot slot brengen we cement aan. 

Gods boodschap is het cement en de mortel die het gehele KLJ-bouwwerk verbindt. 
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Evangelielied: 

‘Sandy Land’ 

 

Voorbeden 

 
Priester: 

God en Vader, bemoedig ons in onze zorg voor een echte en hechte thuis, moge onze voorbeden ons 

inspireren tot handelen. 

 

KLJ’er: 

Bemoedig ons, Heer, in het bouwen van stevige fundamenten  

waarop onze KLJ-werking  kan steunen.  

De sterkte van onze groep bepaalt immers de kracht van onze afdeling. 

Laten we van ons huis een "KLJ-thuis maken". 

Laat ons bidden. 

 

KLJ’er: 

Bemoedig ons, Heer, bij het openen van de deur voor iedereen die ons lokaal wil betreden.  

Bijzonder kinderen en jongeren die willen delen in het groepsgebeuren, man of vrouw, KLJ’er of niet, 

zoals ook iedereen welkom is in Uw huis. 

Laten we van ons huis een "KLJ-thuis maken". 

Laat ons bidden. 

 

KLJ’er: 

Bemoedig ons, Heer, in het zorg dragen voor wat anderen voor ons hebben opgebouwd:  

ons lokaal en het samenbrengen van materiaal.  

Dan kan ook de volgende generatie dankbaar zijn, net als wij,  

om wat hun ter beschikking wordt gesteld. 

Laten we van ons huis een "KLJ-thuis maken". 

Laat ons bidden. 

 
KLJ-leiding: 

Bemoedig ons, Heer, om als leiding onze verantwoordelijkheid op te nemen  

voor allen die ons zijn toevertrouwd.  

Dat onze leden, een dak boven hun hoofd weten,  zich thuis mogen voelen  

en er troost mogen vinden als er iets moeilijk ligt of misgaat.  

Laten we van ons huis een "KLJ-thuis maken". 

Laat ons bidden. 

 

Gebed over de gaven 

 

Heer, onze God, 

als KLJ’ers weten wij ons hier samen, 

jonge mensen onderweg,  

deel van een bouwwerk dat zijn samenhang vindt in Uw boodschap. 

Daarom hebben wij brood en wijn op deze tafel geplaatst. 

Aanvaard onze gaven, aanvaard ons samen onderweg zijn en  

blijf Uw band met ons indachtig,  
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vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.  

Amen. 

 

Eucharistisch dankgebed 

Onze Vader 

Vredewens 

Communie   

Communielied:    ‘Een huis om in te schuilen’  (Elly en Rikkerd) 

Bezinning 

Een huis is meer dan een gebouw,  

meer dan stenen alleen 

Samen willen we hier bouwen aan een hechte KLJ-thuis. 

 

Als één balk rot is, 

is het hele huis in gevaar. 

Als er één dakpan lekt,wordt het hele huis nat. 

Als er één deur op slot is, 

zitten we allemaal vast. 

 

Maar als we samen zorg dragen voor ons huis, 

dan kan het hele huis stand houden. 

 

Laat ons er allemaal op toezien 

dat wie moe is, steun krijgt, 

dat wie verdriet heeft, troost vindt, 

dat wie zich alleen voelt, opgenomen wordt 

dat wie zich opsluit, kan openbloeien 

dat wie iets wil bereiken, mag samenwerken 

dat wie zich inzet, verantwoordelijkheid neemt. 

 

Dan wordt ons huis een stevig huis, 

een hechte KLJ-thuis. 

 

Slotgebed 

Heer, onze God,  

Gij nodigt ons uit  

om van ons KLJ-lokaal een ‘thuis’ te maken; 

dat kleine inzet van ieder van ons veel kan betekenen, 

dat we zo mee kunnen werken aan Jouw droom. 

Zet ons op weg naar die warme samenleving, 

waar mensen niet elkaars concurrenten zijn maar bondgenoten  

in de uitbouw van een toekomst die voor ons openligt. 

Dit naar het voorbeeld dat Jezus,  

Hij die ons heel nabij is geweest en het ons heeft voorgeleefd.  

Amen.  
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KLJ-lied    

Laten we onze viering zingen beëindigen met een KLJ-wouw-moment en ons KLJ-lied uitzingen. 

 

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. 

 

Refrein 

 

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. 

 

Refrein 

 

Suggesties voor mogelijke liederen 

‘Een eigen huis….’   Van René Froger 

‘Ik heb een steen verlegd…’   (Bram Vermeulen – Stef Bos)  
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Eucharistisch dankgebed 

Priester:  

God, we danken Jou, 

voor het levensvoorbeeld van Je Zoon, Jezus.  

Hij vormt het fundament waarop wij 

elkaar mogen ontdekken en waarderen. 

 

Samen: 

We danken Je, God, 

voor alle KLJ’ers die ons steeds weer uitdagen, 

om ons in te zetten voor een meer warme samenleving, 

in verbondenheid met en uit zorg  

voor elkaar en de hele gemeenschap. 

 

Priester: 

Evenzeer willen we Je danken, Heer 

omdat Jij ons toont hoe we in volle vertrouwen 

kunnen bouwen aan een wereld van verbondenheid. 

Een wereld die we elke dag opnieuw meer en meer ontdekken 

door met elkaar heel bewust na te denken en door samen op te trekken. 

 
Samen: 

We danken Je, God,         

voor het vertrouwen dat we vinden, 

door de aanmoediging van iemand  

die opgaat in Jouw droom. 

Ook danken we Je, God, omdat Jij ons laat aanvoelen 

wat échte verbondenheid, solidariteit en zorg is, 

omdat we nu weten dat  

Jezus’ boodschap ons brengt tot een hechte gemeenschap. 

 

Priester: 

Heer, zo hoort het: 

wij die Je nooit gezien hebben, 

wel gezocht en gevoeld. 

We zijn Je dankbaar, 

zeker op dit moment, 

in de glimlach van een jongere, 

in de bemoedigende blik van een oudere. 

wij willen voor elkaar de zorg voor de toekomst opnemen. 

 

Samen:  

Heer, wij willen denken aan Je Zoon, 

die ons heeft voorgedaan wat liefde is, wat liefde doet. 

 

Priester: 

Daarom hebben we hier op dit altaar: brood en wijn staan, 

zij doen ons denken aan Jezus van Nazareth 

aan wat Hij voor de mensen heeft betekend. 
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Hem brengen wij hier weer ter sprake 

en wij blijven vertellen hoe Hij –vlak voor zijn sterven- 

Zijn leven samenvatte, 

toonde wie Hij was 

en wie Hij blijven wou voor ons. 

 

Hij nam het brood, brak het 

en verdeelde het onder zijn vrienden en zei: 

 

Neem van dit brood en eet ervan, 

dit ben ikzelf, 

Mijn leven voor jullie gegeven. 

doe dit ook in je dagelijks leven. 

 

Hij nam ook de beker met wijn, 

sprak een dankgebed uit en zei: 

 

Dit is de beker met mijn bloed, 

mijn leven voor jullie en alle mensen vergoten, 

drink van deze beker en deel hem rond 

want in breken en delen 

blijf ik midden onder jullie. 

Blijf dit doen om aan mij te denken. 

 

Laten we dit teken en wat Jezus ermee bedoelde  

aan alle mensen bekend maken. 

 

Samen: 

Heer Jezus, 

Jij hebt Jezelf voor ons gegeven. 

Jouw leven, Je dood maar ook Je verrijzen, 

willen we niet alleen blijven gedenken, 

het is voor ons ook een voorbeeld 

dat ons toont dat we er niet alleen voor staan. 

 

Priester:  

Verbonden met die Jezus 

vragen wij Jou God, 

laat de Geest van Jezus op ons rusten, 

opdat wij voor elkaar zouden leven. 

 

Samen: 

Wij willen ons openstellen voor die Geest, 

zodat wij ons gesterkt  voelen 

om steeds meer te doen 

wat Hij van ons verwacht. 

 

Alle KLJ’ers:  

Verwarm ons hart,  

opdat wij elkaars tekorten mogen dragen 
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en zo elkaar verrijken. 

Zodat we geloofwaardig en volhardend 

mogen groeien tot één hechte KLJ-groep 

tot een geloofsgemeenschap die zich 

als Kerk verbonden weet 

en die zich wil inzetten voor een warme samenleving. 

 

Priester:  

Heer, we willen ook denken aan de KLJ’ers en alle mensen 

die gestorven zijn. 

Ze blijven ons in gedachten zeer nabij 

en we hopen dat zij bij Jou mogen thuiskomen. 

 

Jezus, Jouw Zoon, 

eens door velen bestempeld als gestoord, 

is voor ons de weg 

hoe wij voor anderen kunnen opkomen 

en hoe wij anderen kunnen liefhebben. 

 

Samen:  

Hij is voor ons ook de waarheid. 

Zijn boodschap is echt en biedt zekerheid. 

Maar tevens is Hij voor ons het leven. 

Hij geeft ons kracht en sterkte. 

 

Priester:  

Daarom willen wij bidden tot Jou, God, 

om onze  wereld te voltooien 

waarin Jij, Heer, alles in allen zal zijn. Amen. 

 

 

Jaarthemaviering: mogelijkheid 2 

 
(Bij het binnenkomen van de viering kan men aan iedereen een lego-blokje uitdelen. Tijdens het lied 

tussen de twee lezingen kan men de lego-blokjes terug verzamelen. Eén of twee personen kunnen 

dan op een lego-bodemplaat een lokaal/huis bouwen. 

Aansluitend bij het evangelie kan dan dat bouwwerk een plaats krijgen vooraan in de kerk, (liefst op 

een verhoog en goed zichtbaar) zodat bij de homilie kan verwezen worden naar de verschillende 

elementen van een bouwwerk, een thuis voor KLJ gestoeld op fundamenten vanuit Gods droom met 

de mens.) 

 

Lied bij het begin van de viering 

 

Begroeting - Verwelkoming 

KLJ’er: 

Wij KLJ’ers zijn blij dat jullie vandaag met ons meevieren. 

Dit werkjaar is ons jaarthema ‘Casa KLJ’, een thuis voor onze KLJ. 
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Voor sommigen niet zo evident, want de lokalenproblematiek is een thema dat leeft. 

Het is belangrijk dat elke KLJ-afdeling de nodige plaats en ruimte heeft,  

een plek waar men zich thuis voelt om samen te komen, om te spelen en jong te zijn. 

Een lokaal, een thuis, een plek waar kan geleefd worden en waar kan gebouwd worden aan een 

mooie persoonlijke toekomst. 

 

Priester:  

Mag ik jullie allen welkom heten in deze eucharistieviering,  

welkom KLJ’ers, ouders en allen hier aanwezig om met ons mee te vieren. 

Laten we ons samenzijn dan ook beginnen met het teken van ons christen zijn: 

Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.  

 

Bidden om vergeving 

Priester: 

Niet altijd leveren wij een positieve bijdrage in de opbouw van onze samenleving en daarbij willen we 

bij het begin van onze viering even stil worden en een moment bidden om vergeving. 

 

Door KLJ-lid: 

Vergeef ons, Heer, voor die keren dat we een negatieve invloed hadden op de sfeer in onze groep. 

Hierdoor wankelde onze KLJ op haar fundamenten.  

Vergeef ons, Heer, en geef ons de kracht om te bouwen aan een warme KLJ en een warme 

samenleving. 

 

Door KLJ-lid: 

Vergeef ons Heer, omdat we anderen soms uitsluiten.  

Hierdoor blijven zij in de kou staan en krijgen zij geen toegang tot het groepsgebeuren van onze KLJ.  

Voor hen blijft de deur naar ons lokaal dan gesloten.  

Vergeef ons, Heer, en geef ons de kracht om te bouwen aan een warme KLJ en een warme 

samenleving. 

 

Door KLJ-lid: 

Vergeef ons, Heer, omdat we niet altijd respectvol omgaan met onze ‘KLJ-thuis’.  

Vaak hechten we te weinig waarde aan wat anderen voor ons hebben opgebouwd  

en wat we vandaag aan materiaal en als lokaal ter beschikking hebben. 

Vergeef ons, Heer, en geef ons de kracht om te bouwen aan een warme KLJ en een warme 

samenleving. 

 

Door KLJ-leiding:  

Vergeef ons Heer, voor de keren dat we als leiding niet ten volle onze verantwoordelijkheid namen. 

Onze leden misten daardoor misschien geborgenheid en het gevoel van een beschermend dak. 

Vergeef ons, Heer, en geef ons  de kracht om te bouwen aan een warme KLJ en een warme 

samenleving. 

 

Openingsgebed 

Heer, onze God,  

niet altijd bouwen wij mee aan die warme samenleving  

zoals Gij die ons hebt voorgehouden. 

Vaak hebben we alleen maar oog voor onszelf. 
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Wij bidden U,  

open ons gezichtsveld op wat rondom ons leeft en gebeurt. 

Begeester ons met uw liefde van gegevenheid en zorg voor elkaar 

als fundament om van ons KLJ-lokaal een echte en hechte thuis te maken. 

Een thuis waar kinderen en jongeren zich kunnen ontplooien 

waar men kan ravotten en spelen, waar men kan discussiëren,  

waar men kan plannen of gewoon maar samenzijn. 

Een plaats waar men kan bezinnen en bidden, 

waar men kan stil worden rond Uw Woord als inspiratiebron  

tot de uitbouw van die warme KLJ en warme samenleving. 

Amen. 

 

Lezing 

Toen Maria en Jozef in Bethlehem aankwamen, 

was de herberg voor hen gesloten. 

 

Misschien heten ze nu Fatima en Achmed, 

of ook gewoon Carla en Steven 

en hebben ze nergens een ‘echte’ thuis, 

worden ze op school niet echt opgenomen in de klasgroep,  

hebben ze een beperking of zijn ze werkloos, 

moeten ze rondkomen met heel wat minder dan het minimumloon, 

kunnen ze met hun vragen bij niemand terecht. 

 

Ook hier en nu staan Maria en Jozef 

nog vaak voor diezelfde gesloten deur. 

 

Lied 

(Ondertussen mogelijke inzameling van de lego-blokjes) 

 

Evangelie Mattheüs 7, 21.24-29 

Wie een huis bouwt zonder fundamenten, zal er niet lang in kunnen wonen. Jezus vergelijkt hier twee 

typen mensen. De één bouwt op fundamenten, de ander niet. De één zal stevig staan, de ander zal 

vallen. Deze lezing vraagt op welke fundamenten wij staan en hoe we daarop verder kunnen bouwen.  

  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  

‘Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar die de wil 

doet van mijn Vader die in de hemel is.  

Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en er naar handelt, kan men vergelijken met een  

verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde. De regen viel neer, de bergstromen  

kwamen omlaag, de storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet in, want  

het stond gegrondvest op de rots.  

Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet naar handelt, kan men vergelijken met een 

dwaas die zijn huis bouwde op het zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de 

storm stak op en zij beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd.’  

Toen Jezus deze toespraak beëindigd had, was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer. 

Want Hij onderrichte niet zoals hun schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit.  
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Homilie 

(het bouwwerk van het lokaal / huisje, met lego-blokken, wordt aangebracht.) 

 

Evangelielied:    

 ‘Sandy Land’   

Voorbeden 

Priester: 

God en Vader, bemoedig ons in onze zorg voor een echte en hechte thuis, moge onze voorbeden ons 

inspireren tot handelen. 

 

KLJ’er: 

Bemoedig ons, Heer, in het bouwen van stevige fundamenten waarop onze KLJ-werking  kan 

steunen. De sterkte van onze groep bepaalt immers de kracht van onze afdeling. 

Laten we van ons huis een "KLJ-thuis maken". 

Laat ons bidden. 

 

KLJ’er: 

Bemoedig ons, Heer, bij het openen van de deur voor iedereen die ons lokaal wil betreden.  

Bijzonder kinderen en jongeren die willen delen in het groepsgebeuren, man of vrouw, KLJ-er of niet, 

zoals ook iedereen welkom is in Uw huis. 

Laten we van ons huis een "KLJ-thuis maken". 

Laat ons bidden. 

 

KLJ’er: 

Bemoedig ons, Heer, in het zorg dragen voor wat anderen voor ons hebben opgebouwd:  

ons lokaal en het samenbrengen van materiaal.  

Dan kan ook de volgende generatie dankbaar zijn, net als wij, om wat hun ter beschikking wordt 

gesteld. 

Laten we van ons huis een "KLJ-thuis maken". 

Laat ons bidden. 

 

KLJ-leiding: 

Bemoedig ons, Heer, om als leiding onze verantwoordelijkheid op te nemen tot allen die ons zijn 

toevertrouwd. Dat onze leden, een dak boven hun hoofd weten,  zich thuis mogen voelen en er troost 

mogen vinden als er iets moeilijk ligt of misgaat.  

Laten we van ons huis een "KLJ-thuis maken". 

Laat ons bidden. 

 

Offerande 

Mogelijk kunnen door KLJ’ers de gaven worden aangebracht voor de eucharistie: 

= Nog een aantal legoblokjes als bouwstenen voor KLJ, 

= Een kaars/kaarsen,   

= Een bloemstukje,  

= Brood en druiven  // brood en beker 
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= kannetjes met water en wijn 

Gebed over de gaven 

Heer, onze God, 

als KLJ’ers weten wij ons hier samen, 

jonge mensen onderweg,  

deel van een bouwwerk dat zijn samenhang vindt in Uw boodschap. 

Daarom hebben wij brood en wijn op deze tafel geplaatst. 

Aanvaard onze gaven, aanvaard ons samen onderweg zijn en  

blijf Uw band met ons indachtig, 

vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.  

Amen. 

 

 

Eucharistisch dankgebed 

Onze Vader 

Vredewens 

Communie   

Communielied: ‘Een huis om in te schuilen’  (Elly en Rikkerd) 

Bezinning 

Een huis is meer dan een gebouw,  

meer dan stenen alleen 

Samen willen we hier bouwen aan een hechte KLJ-thuis. 

 

Als één balk rot is, 

is het hele huis in gevaar. 

Als er één dakpan lekt, 

wordt het hele huis nat. 

Als er één deur op slot is, 

zitten we allemaal vast. 

 

Maar als we samen zorg dragen voor ons huis, 

dan kan het hele huis stand houden. 

 

Laat ons er allemaal op toezien 

dat wie moe is, steun krijgt, 

dat wie verdriet heeft, troost vindt, 

dat wie zich alleen voelt, opgenomen wordt 

dat wie zich opsluit, kan openbloeien 

dat wie iets wil bereiken, mag samenwerken 

dat wie zich inzet, verantwoordelijkheid neemt. 

 

Dan wordt ons huis een stevig huis, 

een hechte KLJ-thuis 
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Slotgebed 

Heer, onze God,  

Gij nodigt ons uit  

om van ons KLJ-lokaal een ‘thuis’ te maken; 

dat kleine inzet van ieder van ons veel kan betekenen, 

dat we zo mee kunnen werken aan Jouw droom. 

Zet ons op weg naar die warme samenleving, 

waar mensen niet elkaars concurrenten zijn maar bondgenoten  

in de uitbouw van een toekomst die voor ons openligt. 

Dit naar het voorbeeld dat Jezus,  

Hij die ons heel nabij is geweest en het ons heeft voorgeleefd.  

Amen. 

 

KLJ-lied 


