
 

Suggesties voor 
artikel(s) in 
Kerk&Leven rond de 
Wereldjongerendagen 
Hieronder vindt u 2 teksten die bruikbaar zijn als hoofdartikel voor 
publicatie in Kerk&Leven. 
Het eerste artikel geeft een algemene schets van de 
Wereldjongerendagen, het tweede artikel zoomt in op de editie 
Lissabon 2023. 
We voegen er ook 6 foto’s bij van de WJD 2019 in Panama. Wil de 
naam van de fotograaf Koen Vandenbossche bij publicatie 
vermelden. 
We bezorgen u tenslotte ook het logo van de WJD 2023. 



 

Artikel 1: Algemene schets van de WJD (2969 
tekens) 

Eindelijk weer Wereldjongerendagen!  

In juli 2023 is het eindelijk weer tijd voor de Wereldjongerendagen 
(WJD). Honderdduizenden jongeren van over de hele wereld zullen 
zich in Lissabon, samen met de paus, rond Christus verzamelen. We 
hopen dat we ook met een mooie delegatie vanuit Vlaanderen én 
vanuit ons dekenaat kunnen aansluiten. In deze bijdrage geven wij 
u wat achtergrond bij de WJD, volgende week zetten we de 
schijnwerper op de WJD 2023 in Lissabon. 

WJD: wat? 

 
In 1984 werden de Wereldjongerendagen in het leven geroepen 
door paus Johannes Paulus II. Hij wilde alle jonge gelovigen een 
hart onder de riem te steken. Sindsdien nodigt de paus om de drie 
jaar gelovige en zoekende jongeren uit, afwisselend in een 
Europees land en een land van een ander continent. Op de WJD 
verzamelen zich honderdduizenden tot een paar miljoen bezoekers 
van 16 tot 30 jaar. Het aantal deelnemers is uiteraard afhankelijk 
van het tijdsstip, de locatie en de daaraan gekoppelde 
bereikbaarheid en reiskosten. 

WJD: waarom? 

De Wereldjongerendagen zijn bijzonder belangrijk in het leven van 
jonge deelnemers. Voor sommigen zijn ze een moment van 
bekering, voor anderen op zijn minst een moment van herbronning, 
verdieping en reflectie op hun geloofsweg. Elke deelnemer die 
terugkeert van de WJD, getuigt dat de ontmoeting met zoveel 
gelovige of zoekende jongeren hen diep heeft geraakt. Dit 
evenement mogen we dan ook het hoogtepunt in de 
jongerenpastoraal noemen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1984
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_II


 

We kunnen ons afvragen wat het geheim van de 
Wereldjongerendagen is. Het antwoord is heel eenvoudig: het 
geheim van de WJD bestaat erin dat het evenement geen geheimen 
kent. De WJD zijn immers open, eerlijk en helder: ze confronteren 
jongeren op een intense manier met de puurheid van authentiek 
christendom. Zonder gêne en ongecompliceerd worden de 
aanwezigen er geconfronteerd met geloof en Kerk op zijn best: 
sterke catechese vanuit de Schrift over het concrete leven, 
aansprekende liturgie waarin God tastbaar aanwezig komt, 
grensoverschrijdende vriendschap, universaliteit en bovenal een 
diepe, christelijke vreugde. Dit alles in een sfeer van grote vrijheid. 
Gods adem waait op elke editie van de WJD als een zacht briesje 
over de hoofden van miljoenen jongeren. 
(naar: Ingels H. en Nolf P., “De Madridgeneratie”, Halewijn, 2012, p. 
160) 

WJD 2023 

Voor de komende Wereldjongerendagen heeft paus Franciscus 
Portugal als gastland uitgekozen. Honderdduizenden jongeren uit 
de hele wereld komen in Lissabon samen, om geloof, hoop en 
verbondenheid over de continenten heen te vieren. De zon zal er 
voor het grootste christelijke jongerenfeest hevig schijnen, maar de 
warmte zal vooral verspreid worden dankzij de bijzondere 
contacten tussen de jongeren onderling én de contacten tussen de 
jongeren en de lokale bevolking. Het thema van deze WJD 2023 
luidt: “Maria stond op en haastte zich met spoed naar het bergland.” 
(Lc 1, 39). De WJD 2023 vinden plaats van 23 juli t.e.m. 6 augustus. 
Volgende week vertellen we er meer over. 



 

Artikel 2: WJD 2023 in Lissabon (3442 tekens) 

Met spoed naar Lissabon! 

Volgende zomer vinden de Wereldjongerendagen (WJD) eindelijk 
weer plaats! Paus Franciscus heeft voor deze editie Portugal als 
gastland uitgekozen. Het thema van deze WJD 2023 luidt: “Maria 
stond op en haastte zich met spoed naar het bergland.” (Lc 1, 39). 
Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen in Lissabon 
samen van 1 t.e.m. 6 augustus 2023.   

 
Drie voorprogramma’s 

Aan het officiële programma van de WJD wordt per land of regio een 
voorprogramma georganiseerd. Het is zeker geen overbodige luxe 
om eerst met enkele landgenoten in de sfeer te komen, alvorens in 
de massa van de WJD terecht te komen. Voor Vlaanderen voorziet 
IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen drie unieke voorprogramma’s: 
Programma 1: Staptocht en lokale ontmoetingen 
Van 23 t.e.m. 31 juli verken je Portugal al stappend. Met de vele 
lokale ontmoetingen leer je de Portugese cultuur kennen. 
Programma 2: Spiritualiteit en avontuur 
De uitvalsbasis voor dit programma van 24 t.e.m. 31 juli  is het 
plaatsje Juignac (Frankrijk). Verblijven doe je in een warme 
zustergemeenschap. De Wereldjongerendagen zijn één groot 
avontuur en dit programma bereidt je daar ongetwijfeld op voor met 
bezoeken aan onder meer Bordeaux en de grotten van Lascaux.  
Programma 3: Engagement en spiritualiteit 
Steek je handen uit de mouwen in Spanje en geef je helemaal in 
sociaal engagement. Met uitstappen naar o.a. Bilbao en Madrid 
ontdek je nieuwe steden. Dit voorprogramma gaat door van 25 
t.e.m. 31 juli. 
 
De eindbestemming van de drie voorprogramma’s is Lissabon. 
Want daar gaat op dinsdag 1 augustus de WJD officieel van start. 
Het officiële programma WJD is gevuld met catechetische 
momenten in de eigen taal, gevarieerde workshops, festival, 
vieringen, ontmoetingsmomenten,... De onvergetelijke 
hoogtepunten zijn ongetwijfeld de intrede van de paus op dinsdag, 
de kruisweg op vrijdag en de nachtwake op zaterdagavond gevolgd 
door de slotviering op zondagochtend. Na 6 augustus keren de 
deelnemers moe maar enthousiast naar huis terug. 
 

 



 

Uitrol van de WJD in bisdom Brugge

Ook vanuit West-Vlaanderen hopen we om met een mooie delegatie 
naar Lissabon te trekken.  De medewerkers van IJD Brugge zijn al 
maanden bezig om dit niet te missen evenement voor te bereiden. 
 
Om dit mooie project de wind in de zeilen te geven, wordt er in elke 
decanaat van het bisdom Brugge een Wereldjongerenmaand 
georganiseerd.  
Het logo van de WJD is een groot kruis, in de kleuren van de 
Portugese vlak met een mooie verwijzing naar de Fatima en Maria. 
IJD liet zo een groot kruis maken dat zal toeren langs de 
verschillende decanaten en in de maand X is het tijd voor ons 
decanaat! Het kruis zal worden onthaald in de viering van zondag 
xx/xx om xxuxx in de xxxkerk met een eucharistieviering, helemaal 
in thema van de WJD. Er zal een hoekje zijn met meer informatie, de 
mogelijkheid om kaarsjes aan te kopen en zo de jongeren te 
steunen, …  
 
Tijdens deze maand komt heel het decanaat dus in een WJD-sfeer 
terecht. We hopen zo dat dit project de wind in de zeilen krijgt! 
Spreek jongeren aan, stap naar jeugdbewegingen en scholen, laat 
deelnemers van vorige edities getuigen… en vooral: laat het horen! 
Het is een unieke gebeurtenis om met ontelbare jongeren van over 
de hele wereld verzameld te zijn rond de Heer. 
 
Wie geïnteresseerd is in de WJD of wat meer info wil kan terecht op 
de website www.lissabon23.be, de Facebookpagina ‘WJD Lissabon 
2023’ en op de Instagram @WJDBEL. 

Nos vemos em Lisboa!

http://www.lissabon23.be/

