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Hier groeit een … inleiding 
 
Om te kunnen groeien als KLJ-helden is het goed om af en toe stil te staan bij de superkrachten 

die jullie binnen je KLJ-afdeling allemaal hebben. Daarom bieden we net als ieder jaar een 

jaarthemabundel aan vol met K-materiaal. In deze bundel vinden jullie bezinningsmomenten, 

teksten en een viering. Deze kunnen jullie gebruiken bij de start van het werkjaar, voor een 

activiteit of voor een vergadering. Wees niet bang om er zelf mee aan de slag te gaan, zoals 

echte helden! Deze bundel kwam tot stand dankzij de werkgroepen K van Vlaams-Brabant, 

Oost-Vlaanderen, Limburg, stafmedewerker pastoraal Karel Billiet en nationaal proost Dirk 

Decuypere. Zijn er vragen, opmerkingen, suggesties, … dan kunnen jullie altijd terecht bij Karel 

(pastoraal@klj.be) of bij proost Dirk (dirk@klj.be). 

 

Koken met superhelden met het “K-ookboek” 
 

     

    

 

 

 
 

Hebben jullie al smakelijke K-

recepten gemaakt uit het K-

ookboek of zelf geëxperimenteerd 

met de K? Laat het ons weten en 

stuur wat foto’s door. Wie weet 

komt je afdeling dan in de volgende 

Idee! Mail naar pastoraal@klj.be.  

 

Via www.klj.be > thema’s > KLJ-

thema’s > de K > K-momenten vind 

je het K-ookboek ook digitaal. 

 

 

 

mailto:pastoraal@klj.be
mailto:dirk@klj.be
mailto:pastoraal@klj.be
http://www.klj.be/
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De werkgroep K: Da’s jouw talent! 
 

Wil je samen met een toffe bende leuke K-momenten en K-

initiatieven in elkaar steken om zo samen de unieke kracht en 

dynamiek van de K in KLJ te maken?  

 

Dat kan! In alle regio’s hebben we een werkgroep K, die 

onder andere ook weer deze mooie K-bundel in elkaar 

gestoken hebben. Interesse? Vraag meer info bij je 

vrijgestelde, mail naar pastoraal@klj.be of mail naar 

dirk@klj.be (nationale proost) of karel.billiet@klj.be 

(stafmedewerker pastoraal) 

 

Hier groeien… bezinningen 
 

Geloof in je talent 
 

Er zijn dagen dat je je slecht voelt. 

Er zijn dagen dat niks lukt, 

maar wat je ook overkomt,  

één ding is zeker: 

iedereen heeft een talent. 

 

Maar wat is je talent? 

Dat is aan jou om uit te zoeken 

Ben je een goede zanger? 

Of misschien kan je wel goed lesgeven? 

 

Wat je talent ook mag zijn, ontdek het  

en geloof erin. 

Laat je talent openbloeien zoals een bloem in de lente 

zodat je kan zeggen: "ik kan iets". 

  

(Wouter Vande Cauter, werkgroep K Vlaams-Brabant) 

 

mailto:pastoraal@klj.be
mailto:dirk@klj.be
mailto:karel.billiet@klj.be
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Passie 
 
Passie voor je hobby. 
Passie voor een ander. 
Passie voor elkaar. 
Passie kan pijn doen, 
wanneer het even tegen zit, maar 
gedeelde pijn is halve pijn. 
Passie is ook verlangen, begeerte. 
En gedeeld verlangen, 
Is des te meer plezier. 
 
(Laura Poelmans, werkgroep K Vlaams-Brabant) 
 

 

Talenten oogsten 

 
Hay dag KLJ’er! Zeg, wat zijn je talenten? Ja, wat zijn m’n talenten eigenlijk?  

Is het een moeilijke vraag? Als je ergens goed in bent dan kan het zijn dat je dit snel normaal 

gaat vinden en dat het je zelfs niet meer opvalt. Soms weet je niet dat je ergens goed in bent 

omdat niemand het je ooit vertelde en ga je dit talent niet verder ontwikkelen. Jammer toch? 

 

Methodiek 
 
Uitdaging: vertel elke dag tegen een (bestuurs)lid of leiding waar hij/zij goed in is. Zo ontdekt 

deze persoon dat zelf en gaat hij/zij dit talent verder ontdekken en ontwikkelen. Zo kunnen we 

samen talenten oogsten die God voor ons zaaide. 

 

(Karel Billiet, stafmedewerker pastoraal KLJ) 

 

Een tent vol talent 
 

Openingspelletje 
 
Welke woorden komen er in je op als je het woord ‘talent’ hoort? 

Iedereen zit in een kring en geeft om de beurt zijn antwoord. Stimuleer de leden om eerder 

gezegde woorden niet opnieuw te gebruiken. 
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Gedicht 

Leider leest voor: 

Ben je anders dan een ander? 

Ja natuurlijk! Jij bent jij want je ben apart geschapen, 

uit een ander hoopje klei. 

Kijk gerust eens in de spiegel. 

naar het kunstwerk dat je bent. 

Kijk naar jouw gezicht, lijf en leden, 

jouw karakter, jouw talent! 

Zie je wel, je bent een wonder. 

Niets aan jou is saai en grijs. 

Wees maar jij en blijf bijzonder. 

Zing gewoon je eigen wijs. 

 

Doe-opdracht 
 

1. Geef elk lid een papiertje, waar het zijn naam moet opschrijven 

2. Verzamel alle papiertjes in een pot 

3. Laat elk lid nu één naampje trekken (dit om “ik-kies-mijn-vriendje” te vermijden) 

4. Elk lid schrijft op de achterkant van dit papiertje een talent van deze persoon op. Iets 

waar deze persoon heel goed in, in uit blinkt, een mooie karaktereigenschap, … 

5. Verzamel alle papiertjes opnieuw in de pot 

6. Om de beurt gaat elk lid de (eventueel zelfgemaakte) talententent in, samen met het 

kaartje dat hij/zij ervoor uit de pot heeft genomen 

7. In de tent denkt het lid even na hoe hij deze persoon en zijn/haar talent kan 

uitbeelden 

8. Na een poosje roept de leider “Een tent vol talent!” om het lid aan te kondigen 

9. Het lid komt uit de tent en beeldt zijn/haar getrokken persoon uit 

10. De andere leden raden wie hij/zij uitbeeldt 

 

Slotgebed 
Heer, 

Wij danken U voor alle talenten, die U gecreëerd en ontworpen hebt. 

Blijf ons allen vervullen met liefde en vrede, opdat wij allen Uw warmte uitstralen en dat wij een 

bron van vreugde mogen zijn voor elkaar.  

Amen. 

 

(Werkgroep K Limburg) 
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talenten-blackbox 

 
Openingspelletje 

 
Verspreid alle talentenkaartjes (zie hieronder) op de tafel. Geef elk lid de opdracht één 

talentenkaartje te kiezen dat bij hem/haar past. 

Laat alle leden kriskras rondlopen en vertellen aan de persoon die ze tegenkomen waarom ze 

voor dat talent gekozen hebben. 

 

Gedicht 
 

Leider leest voor: 

Ieder mens heeft zijn wens, 

ieder mens heeft zijn droom 

en dat is dan ook heel gewoon. 

Ieder mens heeft zijn kracht 

en dat is misschien niet wat je verwacht. 

Maar ieder mens heeft toch een talent  

om zichzelf te zijn. 

 

Doe-opdracht 
 

1. Schrijf als leider op voorhand op verschillende enveloppes een andere vraag, 

voorbeelden: 

 Degene die het best kan zingen is … 

 Degene die het best kan delen is … 

 Degene die het best kan dansen is … 

 Degene die best tegen zijn verlies kan is… 

 Degene die het hardst kan lachen is… 

 … 

2. Ga  met alle leden in een kring zitten en geef alle leden papiertjes en een pen 

3. Laat de enveloppen doorgaan en geef de leden de opdracht een naam van iemand in de 

kring op te schrijven en in de bijhorende enveloppe te steken 

4. Als iedereen elke enveloppe heeft gehad worden alle kaartjes voorgelezen in groep 
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Lied 

 
Audioslave - Be yourself  
 

Slotgebed 

 
Laat elke zin door een ander lid voorlezen: 

 

Heer, 

Geef ons de moed, om elk ons zelf te zijn. 

Geef ons de moed, om elk ons zelf te appreciëren zoals U ons gemaakt hebt. 

Geef ons de moed, om elk alle anderen te waarderen zoals U hen gemaakt hebt. 

Geef ons de moed, om ieder zichzelf te laten zijn. 

Amen 

 

(Werkgroep K Limburg) 
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Bijlage: Talentenkaartjes (Bron: Klasse) 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hier groeien helden 
K-materiaal bij het jaarthema 2O16-2O17 
 
 

9 
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De Talententent 

 
Een tent bestaat uit vele verschillende onderdelen, elk met hun eigen nut. Zo valt een tentzeil 

zonder ondersteuning van stokken gewoon in elkaar. Ook in een KLJ-afdeling zitten 

verschillende personen, die net als de onderdelen van een tent elk een eigen rol hebben in de 

groep.  

 

 Tentzeil: zet iedereen uit de wind, valt het meest op, naar buiten toe de opvallendste, hoge 

bomen vangen veel wind  

 Tentstokken: de groep steunt erop, houdt de boel samen, brengt structuur en vorm, stokken 

zijn soms moeilijk in elkaar te passen, buigt niet, rechtlijnig, drijft graag zin door, bepaalt de 

vorm van de tent, ook als anderen graag een andere vorm willen maken  

 Haringen: onopvallende krachten, houden het geheel recht, stille krachten, koppig, moeilijk 

in of uit de grond te krijgen 

 Stormkoorden: enkel nodig in nood, in kritieke fases, zitten soms in de knoop met zichzelf of 

met anderen, zijn moeilijk te ontwarren/te doorgronden  

 Binnentent: gezellig, moeder of vaderfiguur, persoon waarbij je je comfortabel voelt, stel 

jezelf ook open, wees niet te bemoederend, te bezorgd, te voorzichtig, durf ook naar buiten 

komen 

 Grondzeil: houdt de voeten droog, biedt bescherming, houdt contact met de grond/de 

natuur, dicht bij de eenvoudige dingen, pas op dat je niet over je heen laat lopen 

 

Methodiek 

 
 Laat de leden zelf bij elk tentonderdeel een positieve en negatieve eigenschap verwoorden. 

Hierboven staan enkele richtingaanwijzers.  

 Laat alle leden zelf een tentonderdeel kiezen dat volgens hun het beste laat zien hoe ze 

zichzelf zien in deze groep. Laat iedereen aan bod komen om deze keuze uit te leggen.  

 Laat de groep een tentonderdeel kiezen voor ieder lid. Laat hen uitleggen waarom. 

 Vraag daarna aan de leden of ze hiermee akkoord zijn en waarom wel of niet. 

 

(Werkgroep K Vlaams-Brabant) 
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Een bloem 
 

Voor +12 
 

Elke deelnemer krijgt een post-it. Hierop moeten ze een positief punt schrijven van hen. Daarna 
moesten ze elk hoekpunt naar het midden toevouwen. Als dit gebeurd is, leggen ze het papiertje 
met de gevouwen hoekpunten naar boven in een emmer water. Het papiertje vouwt zich open 
als een bloem. 
De boodschap is: iedereen kan wel iets goeds in het leven. Je moet niet jaloers zijn op wat 
iemand kan. Je moet trots zijn op wat je zelf kan. Dit talent moet je laten ontwikkelen zodat dit 
als een bloem kan bloeien. 
 

Voor -12 
 
Elke deelnemer krijgt een post-it. Hierop moeten ze iets schrijven wat ze goed kunnen. Daarna 
moesten ze elk hoekpunt naar het midden toevouwen. Als dit gebeurd is, leggen ze het papiertje 
met de gevouwen hoekpunten naar boven in een emmer water. Het papiertje vouwt zich open 
als een bloem. 
De boodschap is: Je ziet dat het papiertje precies een bloem is. Het bloeit helemaal open. Dat 
moet je ook doen met iets dat je goed kan, zorg ervoor dat het helemaal open bloeit, dat je er 
nog beter in wordt. 
 

(Wouter Vande Cauter, werkgroep K Vlaams-Brabant) 
 

De heldencapes 
 

Als je aan helden denkt, denk je ook aan capes. Elke held heeft zijn 

eigen talenten en laat die ook graag zien aan andere helden. Ga binnen 

jouw KLJ op zoek naar wie welk talent heeft. 

Dit is een spel dat kan gespeeld worden doorheen het hele KLJ-jaar, 

tijdens een ledenweekend of gedurende een heel kamp.  

 

Benodigdheden: 

 

 Heldencapes (zelf maken of spreek een ouder/grootouder aan 
die goed kan naaien). 

 Transferpapier (waarop je kan tekenen) 

 Een strijkijzer 

 Knutselmateriaal 

 Een heleboel spelletjes (zoals dode vis, stoel heffen, om ter langste je adem onder water 
inhouden, muurzitten, tekenen, om ter best de leiding imiteren…) 

 Een toffe groep jongens en meisjes! 
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Om talenten van superhelden te ontdekken moet je 

spelletjes spelen. Tijdens deze spelletjes zal ontdekt 

worden wie welk talent heeft. Het is wel belangrijk dat er 

een grote verscheidenheid aan spelletjes is zodat elk kind 

een spelletje kan winnen. Wanneer een spelletje door 

iemand gewonnen is verdient zij/hij een embleempje voor 

op haar/zijn heldencape.  

Deze embleempjes kan je maken van transferpapier 

waarop je de essentie van het spelletje tekent en zo op 

de capes strijkt. Het is eenvoudig, maar kan ook nog op 

andere manieren gedaan worden.  

 

Op het einde van het werkjaar, kamp of weekend zullen de capes gevuld zijn met talenten en 

dan krijgen de leden de capes mee naar huis. Een herinnering voor altijd aan dat ’heldenjaar’.  

 

De leden kunnen de cape tijdens elke activiteit (weekend, kamp, …) dragen. 

 

(Wout Willems, werkgroep K Vlaams-Brabant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet niet dat je uniek bent 
 

Het is waar: je bent maar een klein fragment in het grote geheel, 

maar jouw steentje heeft zijn eigen plaats en kleur. 

Het is waar: je kunt niet veel doen in de wereld, 

maar zonder jouw kleine steen is de glans van de mozaïek gebroken. 

Het is waar: je kunt zelfs het leed van de mensen om jou heen niet ongedaan maken, 

en toch is de glinstering van jouw kleine mozaïeksteen voor hen voldoende en onvervangbaar. 
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Je bent als een van die talloze stofdeeltjes die dansen in de stralen van de zon. 

Je danst in het grote geheel een unieke dans: met jouw eigen, onvervangbare danspassen.  

Dans je dans, dans mee. 

Laat het leven in jou dansen en ervaar dit: je leven is een heerlijke dans in de grote levensdans. 

Zo is het leven zalig. 

 

(Jean-Paul Vermassen uit Dat is pas leven!, Lannoo, Tielt, 2000) 

 

Specialiseer je 
 

Specialiseer je in de kunst om in iedereen de goede kant te ontdekken die hij of zij bezit. 

 

(Dom Helder Camara) 

 

KLJ bidt 
 

Heer, U gaf me… 

 

U gaf me, Heer,  

een hart vol liefde om te beminnen,  

een mond om te zingen, te lachen en te kussen. 

U gaf me het leven om te groeien  

en vreugde uit te stralen. 

U gaf me ogen om te bewonderen  

en om de natuur te bekijken,  

de bloemen en de mensen. 

U gaf me handen om te helpen,  

te werken en te scheppen. 

En benen ook om tot U te komen. 

U gaf me bloemen om de wereld op te vrolijken,  

en regen om hem te doen leven. 

U gaf me ouders, broers en zussen,  

vrienden en mensen om van te houden. 

U gaf me alles wat ik nodig heb,  

en daarom zeg ik U: ‘Dank U wel, Heer’. 

 

Geef me een zetje, Heer 
 

Soms denk ik: ‘Het is niet meer te doen! 

Die opdracht kan ik niet aan. 
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Die berg is te hoog, te steil. 

Die puzzelstukken krijg ik nooit in elkaar. 

Niets voor mij.’ 

 

Studeren, de proefwerken, 

een kanjer van een boek (moeten) lezen en bespreken, 

een al te moeilijke opdracht thuis of op school. 

 

Soms wacht ik op een zetje, 

een duw in de rug, 

een hand op de schouder, 

van om het even wie. 

Als ik maar weet dat iemand achter me staat, 

dan lukt het meestal wel. 

 

Sta Jij ook achter mij, God? 

Ik durf het graag geloven. 

Mag ik op Jou rekenen? 

Dankjewel. 

 

(Stef Desodt) 
 

Zelfstandig      
 

Raar, ik heb niet altijd graag dat men me helpt of 

goede raad geeft. 

‘Goed bedoeld’, zegt men dan. 

Het zal wel. 

 

Ik wil mijn eigen weg vinden. 

Het zal me wel lukken, 

denk ik. 

 

Meer en meer ontdek ik wat ik kan en … niet kan. 

Mijn zwakke kantjes. 

Maar daarover spreek ik niet graag. 

Omwille van die mindere kantjes durft een en ander al eens niet lukken. 

Dan verlies ik mijn geduld en mijn gezicht. 

Dan geef ik het op. 
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Dan ben ik kwaad op mezelf en  

niet soms jaloers op hem of haar bij wie het wel lukt. 

 

Op zo’n moment heb ik iemand nodig, 

iemand die me inspireert en 

me weer op weg zet. 

Iemand die me de weg naar beter toont, 

De weg naar de oplossing: 

het antwoord. 

 

Jezus, ik kijk in Jouw richting, 

jij begrijpt me. Wijs me de weg naar het vertrouwen. 

Laat me opnieuw beginnen, met krach en nieuwe moed. 

Ga met me mee. 

Laat me voelen dat ik op zo’n moment niet alleen ben. 

 

(Stef Desodt) 

 

Ga ervoor! 
 

Kom uit je schaduw van middelmatigheid  

die je kracht vermindert en je geestdrift verbergt. 

Kom uit je stoel van gemakzucht  

die je gevangen houdt in eigenbelang en zelfbeklag. 

Kom uit je huis van beslotenheid  

die de wereld inperkt, die je uitzicht verduistert. 

Verken de wereld rondom jou. 

Breek uit je eigen onwetendheid. 

Ontworstel je aan de greep van wie jou domineert. 

Neem je beslissingen zelf. 

Droom je eigen dromen, niet die van anderen. 

Herover je menselijke waardigheid. 

Sla de handen in mekaar. Verzamel je talenten.  

Kom naar buiten en maak samen een verhaal  

van openheid en warmte, vrijheid en licht,  

solidariteit en vuur. Wees opstandig  

en maak opstanding mogelijk. 

Sta op en schitter. Het is Pasen!  

 

(Roos Maes) 
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Waterdruppel  
 

Er was eens, nog niet zo lang geleden, een waterdruppel.  
Het drupje hing in een grote 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 bedding 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 overhaast.  
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!  
 

God maakt foto’s 
 

God maakt foto’s.  

Hij maakt er honderden van ons.  

Hij ontwikkelt ze ’s nachts.  

Iemand poetst andermans schoenen.  

Iemand geeft het drinken door.  

Iemand eet een appel.  

Iemand geeft hoop.  

Iemand waakt bij een ander, dag en nacht.  

Iemand speelt.  

Iemand bidt.  

’s Morgens zijn de foto’s klaar.  

Elke foto is een verhaal.  

God glimlacht, de zon komt om zijn mond.  

 
Sigrid Beck (11 jaar)  
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Vacature  
 
De Heer van het leven zoekt mensen die de handen uit de mouwen durven steken. Laten we 

daarvoor bidden: 

 

De VDAB deelt mee dat er voor de opbouw van het Rijk van God  

nog vele vacatures moeten worden ingevuld. 

Daarom worden dringend gevraagd: 

Garagisten, die sleutelen aan grote en kleine foutjes. 

Leerkrachten wiskunde, die alles eerlijk verdelen. 

Mijnwerkers, die mensen uit de put halen. 

Duivenmelkers, die vredesduiven kweken. 

Zakenmensen, die tijd vrijmaken voor hun gezin. 

Deurwaarders, die alle oorlogstuigen in beslag nemen. 

Muzikanten, die mensen opvrolijken en laten dansen van plezier. 

Opticiens, die blindheid wegnemen. 

Kleermakers, die de wereld in een nieuw kleedje steken. 

Badmeesters, die mensen boven water halen. 

Wegenbouwers, die eenzamen met eenzamen verbinden. 

Fietsenmakers, die zorgen dat alles weer op wieltjes loopt. 

Tolken, die ons vreemdelingen leren verstaan. 

Slopers, die hinderlijke muren afbreken. 

Studenten, die zich bekwamen om iets te betekenen in onze samenleving. 

Portiers, die openheid bewerken. 

Installateurs, die meer warmte mogelijk maken. 

Metsers, die woningen bouwen voor daklozen. 

Priesters en kloosterlingen, die de Blijde Boodschap niet voor zichzelf houden. 

Soldaten, die de vrede van de ene kant naar de andere schieten. 

Verpleegkundigen, die niemand alleen laten sterven. 

Jongeren, die ouderen vertrouwen schenken. 

Christenen, die daadwerkelijk bewijzen dat Christus niet dood is, maar leeft. 
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Ik wens je… 
 

Sterke schouders om de zorgen van vandaag en morgen te dragen  
en om de pijn te ondersteunen die je voelt. 
 
Alerte oren om de roepstem van je hart te horen  
en om de noden van je buren te herkennen. 
 
Onvermoeibare voeten om je eigen levensweg te stappen  
en om de mens die je verwacht te bezoeken. 
 
Stralende ogen om het mooie in de schepping te zien  
en om de Heer in de mens naast je te ontmoeten. 
 
Open handen om wat mensen je in vertrouwen bieden te ontvangen  
en om je eigen overvloed te delen. 
 
Een glimlach om je grote en kleine zorgen te relativeren  
en om wie stil langs de weg blijft zitten aan te moedigen. 

 
Een kloppend hart om biddend te danken in de geborgenheid van de Heer;  
een hart, ruim genoeg voor wie er even wil schuilen. 
 

Even bidden … 
 

God,  

Samen op weg gaan is moeilijk. 

We zijn allemaal anders. 

Hebben een eigen karakter, eigen talenten en een eigen wil.  

En toch is samen gaan de enige weg om onze droom waar te maken  

naar een nieuwe toekomst waar ruimte is voor elkaar  

waar vertrouwen en geloof in elkaar ongedwongen kan groeien.  

Geef ons het lef en de durf om te kiezen voor die weg, Heer.  

Geef ons de kracht om vol te houden en elkaar te ondersteunen onderweg  

zodat we samen kunnen groeien als één groep mensen die in Jouw naam onderweg zijn.  

Amen. 

 

Heer,  

We kregen allemaal talenten. 

Elke mens is goed in iets. 

Laat ons niet blind zijn voor de talenten van anderen. 

Geef ons de kracht om het beste van onszelf te geven. 
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Zo bouwen we mee aan een betere wereld, 

waar het goed is voor elke mens. 

Het is Uw droom,  

voor vandaag en alle dagen van ons leven.  

Amen. 

 

Zalig 
 

Zalig de jongeren met idealen: zij bouwen aan de toekomst.  
Zalig de jongeren die “ja” zeggen tegen het leven: zij zullen het geluk ontdekken.  
Zalig de jongeren die weerbaar staan tegen tegenslag: zij kunnen het leven aan.  
Zalig de jongeren die kritiek verdragen: zij zullen hun leven verrijkt zien.  
Zalig de jongeren die geduld kunnen opbrengen: zij zullen hun doel bereiken.  
Zalig de jongeren die initiatief durven nemen: zij laten de samenleving niet in slaap vallen.  
Zalig de jongeren die geen geweld gebruiken: zij bouwen aan de vrede.  
Zalig de jongeren die onrecht durven aanklagen: zij banen een weg van hoop.  
Zalig de jongeren die de realiteit durven zien: zij bouwen aan de toekomst.  
 

Jong zijn…  
 

Jong zijn betekent kansen grijpen, groeien, kopje-onder gaan en proestend weer boven komen,  
roeien tegen de stroom op, kwistig zijn met je talenten, geven en blijven geven, onvermoeibaar 
zijn.  
 
Jong zijn is ook: een eigen mening hebben en ervoor durven uitkomen, niet onderduiken in de 
groep, de zwakken durven beschermen, geen onrechtvaardigheid dulden, blij zijn met wat je 
hebt en bent.  
 
Het is durven leven met je hart én je verstand, met open ogen en oren, kunnen zien en luisteren,  
stil worden voor het lied van een vogel of de kleur van een bloem.  
 
Jong zijn is een toverwoord, op duizend manieren geschreven: wie jong is, heeft de toekomst.  
 
Jong zijn kent dus ook zijn grenzen. Het is zoeken en soms die grenzen durven doorbreken, 
leven met onzekerheden, elkaar vinden en samen op weg gaan, veel geduld hebben met elkaar  
en weten dat mensen, mensen nodig hebben.  
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De kracht van samen 
 

Er was eens een moeder die drie zonen had.  
De drie jongens maakten altijd ruzie,  
‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds,  
altijd maar vechten en nog eens vechten!  
Op een dag zei de moeder:  
“Breng me zoveel takken als je kunt dragen!”  
De jongens renden het bos in om takken te verzamelen  
en ieder van hen kwam terug met een bos takken.  
“Neem nu ieder één tak,” zei hun moeder, “en probeer 
hem te breken.” “Heel gemakkelijk”, zeiden de jongens  
en ze braken stokken in tweeën.  
“Bind nu alle stokken met een touw samen,” zei de 
moeder, “en probeer nu de hele bos takken te breken.”  
Ze probeerden het om beurt,  
maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden, waren 
samengebonden zo sterk als staal. “Zie je,” zei hun moeder,  
“wat jullie met deze takken doen, kan ook met jullie gebeuren.  
Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je eenzaam.  
Als je alleen bent, kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden.  
Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken,  
samen houden we stand, afzonderlijk vallen we.  
Dat geldt voor takken, voor kinderen, maar ook voor grote mensen. 
 

Methodiek 
 
Iemand van de leidingsploeg speelt de oude vrouw die zegt: 
 

 Jullie zien er een toffe bende uit. Jullie hebben ongetwijfeld allemaal veel talenten. Wie 
kan er goed lopen? Wie kan er goed tekenen? Wie kan er goed …? (Vul maar verder 
aan.) 

 Als jullie al die talenten bundelen, dan zijn jullie zeker en vast de beste KLJ van het land. 

 Bundel nu alle takken die jullie verzamelden. 

 Schrijf een talent op van elkaar en hang die aan de bundel takken vast. 

 
Gebed 
 

Heer, onze God,  
Gebundelde takken zijn niet te breken.  
Geef ons de kracht  
om samen te bouwen aan Uw droom,  
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een wereld waar mensen samen leven 
in vriendschap en vrede. 
We vragen het U  
voor vandaag  
en alle dagen van ons leven.  
Amen. 
 

De armen van Jezus 
 

In een klein bergdorpje staat een kerkje met een heel oud Jezusbeeld. Het beeld is lelijk 

toegetakeld door de jaren en door de oorlog. Het heeft zelfs geen armen meer. 

Op een dag kwam de koster naar de pastoor met een voorstel. ‘Er is een jonge beeldhouwer in 

ons dorp komen wonen. Zullen we hem vragen om nieuwe armen te maken voor ons 

Jezusbeeld?’ 

    

De pastoor dacht lang en diep na over het voorstel. Uiteindelijk schudde hij zijn hoofd. ‘Onze 

Jezus is mooi zoals hij is’, zei hij. ‘Maar ik ga er iets bijschrijven.’ 

En op de witte muur schreef de pastoor: ‘Jezus heeft geen armen meer, maar hij heeft die van 

jou!’ 

  

Waarom zou dat niet meer voor jou zijn? 
 

Gist te zijn in het deeg. 

Waarom zou dat niet meer voor jou zijn? 

 

Licht te zijn op de berg. 

Waarom zou dat niet meer voor jou zijn? 

 

Zout te zijn dat smaakt geeft. 

Waarom zou dat niet meer voor jou zijn? 

 

Wijnrank te zijn die verbonden blijft met de wijnstok. 

Waarom zou dat niet meer voor jou zijn? 

 

Brood te zijn om anderen van te laten leven. 

Waarom zou dat niet meer voor jou zijn? 

 

Liefde te zijn die niet opgeeft, nooit opgeeft. 

Waarom zou dat niet meer voor jou zijn? 
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Christen zijn. 

Waarom zou dat niet meer van deze tijd zijn? 

 

(Jean-Paul Vermassen uit Dat is pas leven!, Lannoo, Tielt, 2000) 

 

Jij rekent op ons 
 

Alleen God kan jou het geloof schenken, maar jij kan er getuigenis van afleggen. 

Alleen God kan hoop geven, maar jij kan vertrouwen op je vrienden. 

Alleen God kan liefde geven, maar jij kan leren de ander lief te hebben. 

Alleen God kan vrede brengen, maar jij kan de eenheid bewerken. 

Alleen God kan kracht geven, maar jij kan een ontmoedigde ondersteunen. 

Alleen God is de weg, maar jij kan anderen die weg wijzen. 

Alleen God is licht, maar jij kan het laten schijnen in ieders ogen. 

Alleen God is het leven, maar jij kan anderen terug levensmoed geven. 

Alleen God kan doen wat onmogelijk lijkt, maar jij kan doen wat mogelijk is. 

Alleen God heeft genoeg aan zichzelf, maar Hij rekent liever op jou! 

 

1 Kor. 12, 12-26  
 

We luisteren naar een stukje uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte. 

 

Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook zijn 

samen één lichaam; zo is het ook met Christus. Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en 

vrijen, zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij 

doordrenkt van één Geest. 

Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele. Veronderstel dat de 

voet zegt: ‘Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam’, hoort hij dan niet tot het 

lichaam? En als het oor zou zeggen: ‘Omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam’, hoort 

het dan niet tot het lichaam?  

Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar 

bleef dan de reuk? God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk hun plaats in het 

lichaam toegewezen, zoals Hij het gewild heeft. Als zij allemaal samen één lichaamsdeel 

vormden, waar bleef dan het lichaam? In feite zijn er echter vele lichaamsdelen, maar is er 

slechts één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig’, en evenmin 

het hoofd tegen de voeten: ‘Ik heb jullie niet nodig’. Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het 

zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar. En die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder 

eerbaar, eren wij des te meer. Onze minder edele delen worden daarom met grotere kiesheid 

behandeld; de andere delen hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld dat 
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hij aan het mindere meer eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de 

lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen. Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen 

alle andere in het lijden; wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen alle andere in die vreugde. 

 

Jezus de ware wijnstok. (Johannes 15, 1-17) 
 

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Als een van mijn ranken geen vrucht 

draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze 

gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik 

jullie verkondigd heb. Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een rank 

geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo 

kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok en 

jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk 

vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid 

als een wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden. 

Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het 

valt je ten deel. Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn 

leerlingen betonen. 

Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, heb Ik jullie liefgehad. Blijf in die liefde met Mij 

verbonden. Als je mijn opdracht ter harte neemt, zal je in liefde met Mij verbonden blijven, zoals 

ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen en met Hem in liefde verbonden blijf. 

Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie 

vreugde volkomen te maken. Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik 

jullie heb toegedragen. De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin 

dat hij zijn leven geeft voor hen. Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat Ik 

jullie opdraag. Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer: een knecht heeft geen begrip van 

wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb 

vernomen, aan jullie heb meegedeeld. Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie 

uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die 

blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij zal het je geven. Dit draag Ik jullie op: 

dat je elkaar liefhebt. 

 

De roeping van enkele vissers (Matteüs 4, 18-22) 
 

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee broers – Simon, die Petrus 

genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net uitwerpen in het meer; want het waren vissers. 

Hij sprak hen aan: ‘Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken’. Meteen 

lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Verderop zag Hij nog twee broers, Jakobus van 

Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in de boot met hun vader Zebedeüs hun netten aan 

het klaren. Hij riep hen. Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden Hem. 
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De drie slaven (Matteüs 25, 14-30) 
 

Het is met het koninkrijk van God als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn 

slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander 

twee en aan een derde één, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het 

buitenland. Degene die de vijf talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en 

verdiende er nog vijf bij. Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij. Maar die er 

één gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in. 

Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene die de vijf 

talenten gekregen had, kwam naar voren met nog vijf talenten en zei: ‘vijf talenten, heer, had u 

me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend.’ Zijn heer zei tegen hem: 

‘Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je 

aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.’ Ook degene die de twee talenten gekregen 

had, kwam naar voren en zei: ‘Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog 

twee bijverdiend.’ Zijn heer zei tegen hem: ‘Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben 

je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.’ 

Ook degene die het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei: ‘Heer, ik heb u leren 

kennen als een streng man; u oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt 

uitgestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.’ 

Maar zijn heer antwoordde hem: ‘Slechte, lamlendige slaaf, je wist dat ik oogst waar ik niet heb 

uitgestrooid. Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten. Dan had ik het bij mijn komst 

teruggekregen. Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. 

Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet 

heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Werp die nutteloze slaaf in de uiterste 

duisternis.’ Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. 
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Hier groeit … de jaarthemaviering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarthemaviering: Ik ben knap, jij bent knap, iedereen is knap 
 
Te voorzien vooraf: 

 

 steentjes voor elke KLJ-er,   

 briefjes vooraf aan te maken met een talent/woord  er op geschreven of gedrukt, 

 een groot blad met daarop het KLJ logo getekend of … 

 

Stenen uitdelen 
 
Bij het binnenkomen van de ruimte geven we je de suggestie mee om iedereen een steen en 

een papiertje mee te geven met daarop een talent. 

Tijdens de vredeswens mag iedereen het talent geven aan iemand anders. Herken je het talent 

bij jezelf? Houd het dan zeker bij! 

 
Welkom 
 
Welkom, alle aanwezigen en in het bijzonder welkom aan alle KLJ’ers hier in ons midden 

vandaag. 

 

De KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd wil ons vandaag op het hart drukken dat iedereen talent 

heeft.  We gebruiken hiervoor de woorden “ik ben knap, jij bent knap, iedereen is knap”. 
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Bij KLJ groeien helden, zo vertelt ons de jaarthemaslogan. Deze KLJ’ers willen ons vandaag 

overtuigen dat iedereen talenten heeft, dat iedereen knap is, ook al hebben we allemaal onze 

kleine kanten en gebreken. 

 

Schuldbede 
 
Ik ben … (naam lid aanvullen). Ik ben een kei in het zorgen voor mijn vrienden. Soms bemoei ik 

me teveel met hun zaken en geef ik hen het gevoel dat zij niets kunnen. God, vergeef me 

wanneer ik te veel zorg wil dragen voor mijn vrienden. 

Ik ben … (naam lid aanvullen). Ik ben een kei in ruzies oplossen. Soms durf ik mensen niet 

helpen, omdat ik dan iedereen moet helpen en dat kan ik niet. God, vergeef me wanneer ik 

nalaat om mensen te helpen omdat ik het niet rechtvaardig vind.  

Ik ben … (naam lid aanvullen). Ik ben een kei in positief denken. Soms sla ik dan ook de wijze 

raad van mijn ouders in de wind. Ik geloof liever in mijn eigen positieve oplossing dan in de wijze 

raad van mijn ouders. God, vergeef me wanneer ik mijn ouders hun wijze raad negeer en te 

hoopvol ben.    

Ik ben … (naam van leiding aanvullen) . Ik ben een kei in kinderen gelukkig maken. Soms wil ik 

zelf te veel doen om kinderen gelukkig te maken en vergeet ik mezelf en mijn familie wel eens.  

God, vergeef me wanneer ik mijn familie vergeet omdat ik te veel hooi op mijn vork wil nemen. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Lied 
 
James Arthur - Young 

 

Openingsgebed  
 
God van toekomst,  In ieder mens zitten veel warme kleuren, talenten, krachten en positiviteit.   

Het is maar wie dat alles in je opmerkt en je met inzicht aarzelend begeleidt.  

In ieder mens liggen veel vakjes open die wachten op ontdekking en op groei.  

Het is maar wie het aarzelend even aanraakt en aanzet in een lieve, nieuwe bloei.   

Om ‘t allerbeste uit jezelf te halen is er één ding dat alles overwint,  

geloven in jezelf en …. in de ánder, waardoor je elke dag opnieuw begint.  

Wij bidden U, help ons deze talenten op te merken in onszelf en in anderen.  

Schenk ons jouw Geestkracht om iedere mens te laten open bloeien. 
Help ons vertrouwen te hebben in de talenten van onze jeugd,  
zij groeien uit tot de toekomst van morgen, zaadje voor zaadje.  
Moge Jezus ons tot gids zijn op onze weg.  
Amen. 
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“Ik kan het”-prentenboek 
 
Een man zei: voor mij is het evangelie heel eenvoudig.  
Jezus is mens geworden om de mensen moed te komen geven: 
werkelijk, uit alle ellende kun je omhoog komen, je mag er zijn, je mag er zijn voor een ander,  
en als we dat laatste nu eens met z’n allen gaan doen, nu, dan moet je eens kijken,  
hoe God scheppend en bevrijdend in deze wereld aanwezig is. 
 
Deze woorden zijn geen loze daden en dat willen we aantonen in onderstaand verhaal: 
 
Er wordt een talentenjacht gehouden en iedereen oefent. Albatros slikt een vis in zijn geheel in, 
Beer jongleert, Vos boert het alfabet, maar waar is Pinguïn eigenlijk goed in? Als hij breit raakt 
hij verstrikt en als hij kaartleest, verdwaalt hij. Pinguïn is nergens goed in. Hij gaat wel helpen 
met het regelen: hij belt en maakt posters, poetst de beker, versiert een podium, regelt een 
vliegshow en muziek. Het wordt een geweldige wedstrijd. Toch is Pinguïn niet blij. Zijn vrienden 
hebben met hem te doen en organiseren een feest om hem te bedanken. Maar het is niet zo’n 
goed feest: een kanarie als muziek en brood van eergisteren als eten. Nu weet Pinguïn waar hij 
goed in is!  
 
(Uit Pinguïns verborgen talent –Alex Latimer, het prentenboek is uit te lenen in de Bib.) 
 
Suggestie: Je hoeft dit verhaal niet gewoon voor te lezen. Je hebt vast iemand in jouw afdeling 
die ook goed kan vertellen. Hij kan het verhaal gerust vertellen op een kruk voor het altaar met 
het prentenboek er bij of het verhaal al of niet uitbeelden. 
Je kan ook steeds het prentenboek projecteren terwijl iemand de teksten voorleest. De slides 
met de prenten kan je aanvragen via pastoraal@klj.be   

 

Lied 
 

Mozaïek - Leef 

 

Mt. 25,14-29 
 
In die tijd vertelde Jezus deze gelijkenis. 
“Er was eens een man, die op reis moest naar het buitenland. Voor zijn vertrek riep  
hij zijn knechten bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. 
Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een derde nog één, 
ieder naar zijn bekwaamheid. 
Daarop vertrok hij. 
Wie de vijf talenten gekregen had, ging er onmiddellijk mee handelen en verdiende er nog vijf 
bij. Zo deed ook de tweede: hij verdiende er twee bij. 
Maar de laatste die één talent gekregen had, ging een gat in de grond graven om  

mailto:pastoraal@klj.be
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het geld van zijn heer goed te bewaren. 
Na lange tijd kwam de heer terug, riep zijn knechten bij zich en hield afrekening met hen. 
Wie de vijf talenten gekregen had, kwam naar voren met nog vijf talenten en zei: 
‘Heer, vijf talenten hebt ge mij gegeven. 
Ziehier, ik heb er nog vijf bijverdiend.’ 
Zijn heer zei tegen hem: 
‘uitstekend, goede en trouwe knecht, over weinig waart gij trouw, over veel zal ik u aanstellen. 
Kom deel in de vreugde van uw heer.’ 
Ook wie twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei:  
‘Heer, twee talenten hebt ge mij gegeven. 
Kijk, ik heb er nog tee bijverdiend.’ 
Zijn heer zei tegen hem:  
‘Uitstekend, goede en trouwe knecht. 
Over weinig waart gij trouw, over veel zal ik u aanstellen. 
Kom delen in de vreugde van uw heer.’ 
Ook die het éne talent gekregen had kwam naar voren en zei: 
‘Heer, ik weet dat gij een streng man zijt. 
Gij oogt zonder te zaaien en haalt binnen zonder te maaien. 
Ik was ban uw geld te verliezen. 
Daarom heb ik uw talent in de grond begraven. 
Kijk, hier hebt gij terug wat van u is.’ 
Maar zijn heer antwoordde: 
‘Gij slechte en bange knecht, gij wist dat ik oogst zonder te zaaien en binnenhaal zonder te 
maaien. 
Gij hadt dus mijn geld op de bank moeten zetten. 
Dan had ik het nu met rente teruggekregen.’ 
En tot zijn dienaren zei de heer: 
‘Gooi die nutteloze knecht buiten, de duisternis in. 
Daar kan hij jammeren en knarsetanden’.” 
 

Duiding 
 
Geloofsbelijdenis (Samen bidden)  

 
Ik geloof in de Geest van leven en liefde, ver van mij, maar toch in mij aanwezig. 
Ik geloof in mensen, gedreven door God, die mij tonen wat leven betekent en wat liefde inhoudt. 
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen die leefden en leven zoals Hij. 
Ik geloof in de gemeenschap van de Geest: mensen die samen oefenen in recht doen en vrede 
stichten, in breken en delen. 
Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is.  
Ik zal niet geloven dat de droom van de mensheid een droom zal blijven.  
Maar ik durf nog altijd en ondanks alles geloven in de nieuwe mens.  



 
Hier groeien helden 
K-materiaal bij het jaarthema 2O16-2O17 
 
 

29 
 

Ik durf geloven in Gods eigen droom: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
zal wonen. Amen. 
 

Voorbede 
 
Inl. voorganger:  … 
Ik ben … (naam lid aanvullen). Ik ben een kei in het zorgen voor mijn vrienden. Ik ben altijd lief 
voor hen en probeer altijd voor hen te zijn. God, wil jij mij leren om mijn talent van zorgzaamheid 
meer te gebruiken.   
 
Samen: God, wil jij mij leren om mijn talent van zorgzaamheid meer te gebruiken.    
Ik ben … (naam lid aanvullen). Ik ben een kei in ruzies oplossen. Als er een ruzie is probeer ik 
altijd een neutrale tussenpersoon te zijn. God, wil jij mij leren om mijn talent van 
rechtvaardigheid meer te gebruiken.    
 
Samen: God, wil jij mij leren om mijn talent van rechtvaardigheid meer te gebruiken.   
Ik ben … (naam lid aanvullen). Ik ben een kei in positief denken. Ik blijf altijd positief hopen, ook 
als het minder goed gaat. God, wil jij mij leren om mijn talent van hoopvolheid meer te 
gebruiken.            
 
Samen:   God, wil jij mij leren om mijn talent van hoopvolheid meer te gebruiken.               
Ik ben … (naam leiding aanvullen) . Ik ben een kei in kinderen gelukkig maken, ik ben een kei in 
jongeren te entertainen en goeie activiteiten te geven voor hen.  God, wil jij mij leren om mijn 
talent meer te gebruiken.  
 
Samen: God, wil jij mij leren om mijn talent meer te gebruiken.     
   

Offerande  
 
Bij het binnenkomen hebben jullie allemaal een steen en een papiertje gekregen.  
De steen die jullie gekregen hebben, stelt één van onze talenten voor die we allemaal van God 
ontvangen hebben. 
Laat ons daarom nu ons unieke steen/talent naar voor brengen en op het van het KLJ- logo 
leggen waar we allen zo fier op zijn.  
Zo kan ieder zijn uniek talent bijdragen tot één geheel.  
Dit geheel van talenten kunnen we dan gebruiken als de rots of anders gezegd de basis waarop 
je KLJ- afdeling kan verder bouwen. 
 
Ondertussen kan achtergrondmuziek gespeeld worden 
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Gebed over de gaven 
 
Heer, ieder van ons mag delen in de talenten 
die u aan mensen hebt aangereikt, 
aan elkeen hebt Gij uw gaven uitgedeeld. 
Geef dat wij aan elkaar meedelen, en delen, 
wat wij van U gekregen hebben. 
Laat ons attent zijn en trouw  
tot alles in liefde is volbracht  
en Gij ons voorgoed laat delen in uw vrede.  
Amen. 

 
Eucharistisch gebed (zie suggesties in bijlage) 

 

Onze Vader (samen (let wel:  ‘nieuwe versie’)) 

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.  
Amen 
 
Onze Vader die in de mensen leeft. Moge in ons leven, uw naam geheiligd worden.  
Moge in ons samenzijn uw rijk zichtbaar worden. 
Moge onze inzet, Uw wil gebeuren als een teken en een oproep voor mensen op aarde 
Maak ons voor elkaar en voor de wereld tot leven gevend brood,  
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen, van perspectief en hoop. 
Maak ons, over fouten en tekorten heen, tot mensen van vergeving en vrede, 
zoals Gij het voor ons zijt. 
Maak ons vrij van angst, en alles wat denken en doen verlamt, en laat ons niet verzinken, in de 
bekoring van de middelmatigheid. 
Maar wees voor ons kracht en uitdaging om ten volle te leven in eeuwigheid en vandaag. 
 

(Carlos Desoete) 
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Vredeswens 
 

Heer Jezus, Gij spoort ons aan om attent te zijn en te blijven, dat wij de ons toevertrouwde 

talenten niet te verbergen, maar ermee te werken, ermee te bouwen aan een hechte KLJ, aan 

uw Rijk dat komt. 

Geef dat wij dat visioen voor ogen houden. 
 
Naast de steen hebben jullie ook een papieren kei gekregen met daarop een talent op uit 
geschreven. Dit talent mag je nu aan iemand overhandigen die echt een kei is in dit talent met 
de woorden: ‘Het talent zij met u’! 
 

Lied  
 

samenzang  ’Ik wens je vrede van God….’ 
 

Communie 
 

Uitnodiging tot de communie…. 

Zie het brood, door mensenhanden gemaakt,  
maar door God gekneed  
om talenten te voeden en sterker te maken. 
Kom en proef de smaak die ons tot eenheid brengt. 
Zie het gebroken brood, het Lam Gods dat onze kleinheid en zonden vergeeft. 
Heer, ik ben … 

 

Lied tijdens de communie 

Yevgueni  - was er maar iemand     

 

Bezinning na de communie (bewerking lied van Wim Sonneveld) 

 

De zon kust de bloemen. 

De wind streelt het veld. 

De maan geeft licht aan de nacht. 

Het vuur warmt de dieren. 

De zee die vertelt: 

‘Ik breng je het leven, een golvende 

kracht!’ 
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De sneeuw voedt rivieren. 

Een boom koelt de dag. 

De bloemen sieren de haag. 

De vrolijke vogels 

- een zingende lach - 

vertellen je fluitend: geen zorgen 

vandaag!’ 

 

Mooie cadeautjes 

van de natuur. 

Zomaar gegeven, 

gekregen talent. 

Ook jij bent zo’n wonder, 

uniek en bijzonder. 

Ook jij mag er zijn 

om wie je bent. 

 

Wonder. 

Bijzonder. 

Uniek talent. 

Wonder, 

Boven wonder 

dat jij dat bent.   

 

(Tekst: Gerard van Midden)        

    

Slotgebed 

 

Als wij ons volgelingen van Jezus durven noemen, Heer, 

dan kunnen we het niet maken om passief in het leven te staan, 

met onze armen over elkaar, 

en slechts toe te kijken hoe anderen hun talenten inzetten. 

In de evangelielezing van vandaag hebt Gij ons opgeroepen en ons duidelijk gemaakt 

het beste van onszelf te geven aan U en onze medemensen. 

Zo mogen wij het uitdrukken en waarmaken met het thema van deze viering: 

Ik ben knap, jij bent knap, iedereen is knap. Leer ons inzien dat Gij ons broodnodig hebt 

om handen en voeten te geven aan uw Goede Boodschap 

en beziel ons, Heer, met uw Geest.  

Amen. 
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Zending en Zegen 
 
Vijf talenten, twee talenten of slechts één talent: ieder van ons, beste KLJ-er, beste mensen 
wordt gevraagd, het talent wat hij of zij heeft, te gebruiken. 
Alzo groeien er helden. Dat mogen we vanuit deze viering als KLJ’ers meedragen, overtuigd dat 
iedereen talenten heeft, dat iedereen knap is. 
Moge God ons hierin nabij zijn en ons begeesteren met zijn zegen, Hem die wij noemen; Vader, 
Zoon en heilige Geest. Amen. 
 

KLJ-lied rond altaar 
 

Als slot van deze viering, kan je gerust alle KLJ’ers naar voor laten komen om eventueel rond 

het altaar het KLJ-lied samen te zingen. De tekst van het KLJ-lied, vind je hieronder. 

 

Intro 

B E A E B 

Intermezzo (Ofwel het melodietje dat altijd na het refrein gespeelt wordt) 

E F# G# F# E 2x 

E 

Jeugdig, dat zijn wij 

A      E 

Vorming, ontspanning, samen in groep 

A       E 

Bezinnen sport en spel, het doet je goed 

B 

Fris en uit de kluiten gewassen, 

 

Jong, maar toch een beetje volwassen. 

 

F  C 

Meisje, jonge man 
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Am    E 

’t is bewezen dat het kan 

F          G 

maak van je jonge leven 

Am  E 

een jeugd 

 

E 

KLJ 

B 

Is gezond 

 

Stralende ogen 

   E 

En een lachende mond 

A         E 

Katholieke Landelijke Jeugd, dat zijn wij 

B   (Intermezzo) 

En zo willen we blijven. 

 

E 

Landelijk, zo willen wij 

A              E 

Dat het nooit zo ver zal komen 

         A      E 

In een wereld van steen en beton 
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B 

Alleen nog maar kunnen dromen 

 

Van het gras, de dieren, planten en bomen. 

F        C 

En het daag’lijks brood 

Am          E 

Wordt door landbouwers gezaaid 

F            G 

Voor boer en tuinder 

         Am  E 

Sta je paraat. 

 

Refrein 

 

E 

Katholiek geloven wij 

A           E 

En dat de jeugd van vandaag nog toekomst heeft 

A          E 

Elk samenzijn wordt dan een feest 

B 

In je dorp, parochie als een speelterrein 

 

Waar je voor elkaar nog mens kan zijn. 

F       C 
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En met KLJ 

Am  E 

Voel je je nooit alleen 

F         G 

Met meer dan dertigduizend 

   Am E 

Vrienden om je heen 

 

Refrein* 

Katholieke Landelijke Jeugd, dat zijn wij x3 

En zo wiiiiiiiiiiiiiiiiillen we blijven. 

 

Akkoorden voor intro & intermezzo: 

Powerchords zijn mogelijk, maar barré akkoorden kunnen ook perfect. 

        B       E      A      F#    G# 

------ 0----- 0----- 0----- 0----- 0------ 

------ 0----- 0----- 2----- 0----- 0------ 

------ 4----- 1----- 2----- 0----- 0------ 

------ 4----- 2----- 2----- 4----- 6------ 

------ 2----- 2----- 0----- 4----- 6------ 

------ 0----- 0----- 0----- 2----- 4------ 
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Bijlagen 
 
Tafelgebed 1 
 
De Heer zij met u. 
 En met Uw Geest. 
Verhef uw hart. 
 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
We mogen dromen van een mooie wereld.  
Die mooie wereld voor alle mensen kan er komen als we de hark beetnemen en  
aan het werk gaan.  
We willen ons daarvoor inzetten, elke dag opnieuw, in KLJ, maar ook op alle andere plaatsen 
waar we komen.  
Dan mogen we thuis komen bij de Vader. Dan mogen we voor altijd leven bij God die ons nooit 
in de steek laat. 
Ook al zien en voelen wij Hem niet in ons leven; Hij blijft met ons bezig, Hij is om ons 
bekommerd. God ziet ons graag. 
 
Die Blijde Boodschap heeft Jezus ons verteld en getoond in een teken waarop  
je zelfs uw leven kan bouwen.  
 
Neem wat brood en neem wat wijn heeft Hij gezegd. 
’t Is al wat je nodig hebt om graag te geloven dat Ik er ben en dat Ik er blijf voor u,  
in alle omstandigheden van het leven.  
 
Op de avond voordat Hij zou sterven, nam Hij brood in zijn handen,  
sloeg zijn ogen op naar U, God, zijn almachtige Vader.  
Hij dankte U, zegende het brood en brak het in gelijke delen, opdat niemand ter wereld teveel of 
te weinig zou hebben en Hij sprak: 
 
Neem en eet hiervan, gij allen, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. 
 
Na de maaltijd nam Hij ook de kelk. 
Sprak een zegen en een dankgebed uit en reikte hem over aan zijn vrienden met de woorden: 
 
Neem deze beker en drink hier allen uit, het is mijn bloed, voor u vergoten tot vergeving van al 
wat kwaad is tussen de mensen. Blijf dit doen om Mij te gedenken. 
 
En bidden we dan tot de Heer, onze God: 
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Heer God, laat ons nooit in de steek. Blijf ons graag zien en verwarm ons hart 
zodat wij ook elkaar graag zien en opdat we mogen groeien tot één hechte groep.  
Geef ons kracht ook om de wereld te verdraaien in de goede richting, 
want we dromen van een wereld waar het goed is voor alle mensen. 
 
Vergeet ook de mensen niet van wie wij houden en zelfs degenen van  
wie wij niet genoeg houden.  
Draag ook de mensen die het moeilijk hebben in het leven; zij die geen dak boven hun hebben, 
zij die getroffen worden door de crisis, zij die leven in grote armoede,  
de kinderen die niet op kamp of op vakantie kunnen gaan, 
kinderen en jongeren die recht moeten zien te blijven in een moeilijke thuissituatie,  
mensen die gebukt gaan onder oorlog en geweld, zij die lijden en verdriet hebben.  
Zorg voor alle zieken en voor alle doden. 
Laat geen enkele mens, waar ook ter wereld, in de steek.  
God, sluit niemand uit van Uw eeuwige liefde en wees voor allen een bron van geloof. 
 
Tafelgebed  2 
 
De Heer zij met u. 
 En met Uw Geest. 
Verhef uw hart. 
 Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
 Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen delen 
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, 
voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 
 
Wij danken U, God,  
voor mensen die kunnen luisteren  
naar het leed van anderen, 
die wonden genezen  
door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 
 
Wij danken U, God,  
voor mensen die rust en stilte brengen, 
die oog hebben voor kleine dingen, 
die zich verheugen in de grootheid van anderen. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, 
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die lijden omwille van het onrecht 
dat anderen wordt aangedaan. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 
die eerbied hebben voor het leven, 
die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, 
die oprecht zijn in hun woorden, 
die trouw blijven aan hun vrienden. 
 
Wij danken U, God, 
voor mensen die zich spiegelen 
aan de levenswijze van Jezus. 
Met hen getuigen en loven wij U, God: 
 
Heilig, heilig, heilig … 
 
Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God, 
dan op weg te zijn naar U. 
. 
Ons zoeken naar U  
maakt ons tot een volk onderweg. 
Mensen die verdwalen worden toegesproken 
door Jezus, uw Zoon,   
die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid, 
Heer, roep ons dan weer op. 
 
Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat 
gaf Hij hun een heilig teken: 
Hij nam wat brood, dankte U, Vader, 
brak het, deelde het uit en zei: 
 
"Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam, 
voor u gebroken, aan u toevertrouwd." 
 
Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die, 
gaf hem rond en zei: 
 
"Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed, 
mijn levenskracht, voor u vergoten  
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tot vergeving van zonden, 
tot verbondenheid onder mensen. 
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw, 
en weet dan dat Ik bij u ben." 
 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
Wij bidden U, Heer God, 
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon: 
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen, 
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede; 
dat wij het leven leefbaar maken  
en het puin ruimen van ons egoïsme. 
 
Doe onder ons profeten opstaan 
die het vuur van uw goedheid brandend houden, 
die uw licht laten stralen,  
ook in donkere momenten van ons leven. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem 
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, 
die ons doet leven dank zij uw Geest, 
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen.  
Amen. 
 


