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De Wereldjongerendagen is een manier om elke dag opnieuw God
heel bewust te ontmoeten in andere mensen.
Stéphanie
Het geloof is een vlam die steeds sterker wordt
naarmate men deze met anderen deelt.
Paus Franciscus
Als getuige moeten we twee zaken duidelijk naar voor brengen.
Ten eerste moeten we getuigen van de christelijke hoop.
Die zegt dat de dood, het kwade, het slechte nooit het laatste woord heeft.
Ten tweede moeten we ook getuigen van liefde. We zijn allen broeders en zusters.
Mgr. Kockerols
De paus heeft een uitstraling waarmee hij jongeren kan aanspreken, .
Roel
De Wereldjongerendagen betekent voor mij de wereld rondreizen, nieuwe culturen, leren
kennen, gewoon een ‘babbelke’ slaan, een geloofsgesprek aangaan, zonder gêne zijn en
me amuseren, nieuwe vrienden maken, groeien in geloof, opstaan vol goesting en gaan
slapen met een rugzak vol ervaringen en ontmoetingen.
Hélène
Riskeer meer dan wat anderen veilig vinden. Deel meer dan wat je denkt te bezitten.
Droom meer dan wat anderen realistisch vinden.
Zuster Jeanne Devos
Paus Franciscus moedigde ons aan om onze dromen te volgen.
We mogen geen “zetel-mensen” worden, maar moeten ontdekkers en dromers zijn.
Emilie
qq Welke quote spreekt jou het meeste aan? Waarom?
qq Wat weet je over de Wereldjongerendagen?
In januari 2019 gaan de Wereldjongerendagen door in Panama City.

¡VAMOS!
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De Wereldjongerendagen wordt beschreven als een meerdaags festival waarbij
honderdduizenden jongeren samenkomen om hun geloof te vieren.
Wie in België spreekt over een festival, denkt natuurlijk automatisch aan ons bekendste
zomerfestival: Tomorrowland. Laten we de Wereldjongerendagen en Tomorrowland eens
met elkaar vergelijken!

1. Inleiding – WJD or TML?
Bekijk aandachtig onderstaande foto’s en noteer eronder of ze genomen zijn tijdens de
WJD of tijdens TML.
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2. Exploratie – We vergelijken!
De internationale sfeer geeft natuurlijk een bijzonder karakter aan de festivals. Maar wat
is er nog zo bijzonder? Lees de volgende getuigenissen en maak de vergelijking!
ANNELORE OVER TOMORROWLAND
Welke momenten zijn je voor altijd bijgebleven?
qq Toen ik aankwam, was ik wel echt overweldigd. Alles zag er zeer indrukwekkend
uit. Alles was tot in de puntjes afgewerkt.
qq Het begon te regenen maar het was nog steeds warm. Iedereen was vrolijk en
niemand zeurde erover. Iedereen deed gewoon zijn regenjas aan en danste verder.
qq Toen Oscar and the Wolf speelde. Even een moment van rust in de drukte van het
weekend.
qq Het vuurwerk helemaal aan het einde van het weekend. Op de mainstage stond
dan een massa feestende, gelukkige mensen. Ook al kende je hen niet, toch voelde
je verbondenheid omdat je daar samen was en dat unieke gevoel samen beleefde.
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Welke ontmoeting was bijzonder?
Ik vond het bijzonder hoe mensen van verschillende culturen spontaan in interactie
gingen met elkaar.
Wat betekent TML voor jou?
Tijdens TML kan je even je zorgen vergeten.
Wat zou je zeker doen als je nog eens terug kon gaan naar TML?
Als ik nog eens terugga, neem ik 100% zeker mijn allerliefste vrienden en vriendinnen
mee!
Heeft TML jou veranderd?
Het geeft een hoopvol gevoel dat er toch nog plekken/momenten zijn waarop een
diversiteit van mensen met elkaar kan samenleven en er respect voor elkaar getoond
wordt.
Hoe vat jij de ervaring van Annelore samen in twee kernwoorden?

AMBER OVER TOMORROWLAND
Welk moment is je voor altijd bijgebleven?
Wat me bijblijft zijn alle momenten waarop je volledig uit de bol aan het gaan bent met
al je vrienden en vriendinnen en beseft hoe gelukkig je bent en hoe mooi het leven is.
Welke ontmoeting was bijzonder?
De ontmoeting met een Braziliaanse jongen. Het was liefde op het eerste gezicht! We
hebben samen gefeest en de tijd van ons leven gehad!
Wat betekent TML voor jou?
Feesten met mensen uit heel de wereld!
Wat zou je zeker doen als je nog eens terug kon gaan naar TML?
Als ik nog één keer terug kon gaan dan zou ik zoveel mogelijk genieten van de zalige
sfeer en het lekkere eten! En ik zou mijn bandje deze keer goed gebruiken. Als je iemand
leuk ontmoette, kon je je facebookprofiel met elkaar linken door beide op het bandje te
klikken. Maar pas op het einde had ik door dat ik het bij elke ontmoeting fout gebruikt
had. Hierdoor had ik geen enkele link.
Heeft TML jou veranderd?
TML zorgt ervoor dat je je verbonden voelt met mensen van over de hele wereld. Het
geeft je een zalig groepsgevoel waarbij iedereen (jong of oud, klein of groot, dik of dun)
je vriend is. Geen vooroordelen, iedereen is gelijkwaardig.
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Hoe vat jij de ervaring van Amber samen in twee kernwoorden?

STEPHANIE OVER DE WERELDJONGERENDAGEN
Welk moment is je voor altijd bijgebleven?
Het moment dat me altijd is bijgebleven, is de wake op mijn allereerste WJD in Keulen.
De Taizégezangen1 weerklonken over het licht mistige veld, iedereen had kaarsjes in de
hand. Kippenvel!
Welke ontmoeting was bijzonder?
De talrijke ontmoetingen in het Braziliaanse binnenland waren enorm bijzonder. Iedereen
wilde ons ontvangen en schotelde ons naast een stevige portie gastvrijheid ook heel wat
lekkers en massa’s cadeautjes voor. Wetende dat de mensen daar het allesbehalve breed
hebben, maakte het eens zo mooi.
Wat betekent WJD voor jou?
De Wereldjongerendagen is een manier om elke dag opnieuw God heel bewust te ontmoeten,
in andere mensen. WJD is tegelijk ook een feest. Tijdens het namiddagprogramma wordt
heel veel gedanst en gezongen. Het is een prachtige afwisseling tussen ambiance en
verstilling.
Wat zou je zeker doen als je nog eens terug kon gaan naar de WJD?
Als ik nog eens terug kon gaan, dan hoop ik dat te doen met de groep waarmee ik tijdens
de WJD in Sydney optrok. Daar zijn banden voor het leven gesmeed; was het niet door
het bomalarm op de luchthaven van Charles De Gaulle, dan wel door de gigantische
kakkerlakken in het youth hostel.
Wat is je mooiste souvenir van de WJD?
Mijn mooiste souvenir is de teddybeer die ik kreeg van Alex, de tiener uit mijn gastgezin
in Australië. Het was een beer die hij zelf van zijn vader had gekregen, die overleed toen
Alex nog klein was.
Heeft de WJD jou veranderd?
Na de WJD is mijn geloof weer sterker geworden. Nu en dan heb ik zo eens even een
‘boost’ nodig om kracht te vinden. Om te geloven en om daar ook voor uit te komen. De
WJD kan als boost zeker tellen.
Ik wens de deelnemers aan de WJD in Panama...
… een reis die hen bijblijft voor het leven: omwille van de vele ontmoetingen en nieuwe
vriendschappen, de sfeer, de bestemming en – bovenal – de ervaring om te zien en te
voelen wat geloof met en voor mensen kan doen.
1

Taizé is een Frans dorpje in het zuiden van de Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale,
oecumenische gemeenschap. Sinds het einde van de jaren vijftig vinden jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. In
verbondenheid met de gemeenschap van een honderdtal broeders en met de duizenden gasten, wordt er gebeden en
gezongen. Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte
liederen die gewoonlijk vele malen na elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is dat het lied als een gebed in je
onderbewustzijn een plaats vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.
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Hoe vat jij de ervaring van Stéphanie samen in twee kernwoorden?

LIEVEN OVER DE WERELDJONGERENDAGEN
Welk moment is je voor altijd bijgebleven?
Het moment dat me altijd is bijgebleven is het verblijven in de gastgezinnen in Sydney en
Rio. Hier krijg je echt de kans om de lokale gelovigen te ontmoeten en met hen in dialoog
te gaan over het geloof. De beleving van het Onze Vader was bijvoorbeeld al heel anders
op die manier.
Welke ontmoeting was bijzonder?
Alle ontmoetingen waren bijzonder omwille van de vele gelovigen die samenkomen om
dingen uit te wisselen met elkaar.
Wat betekent WJD voor jou?
Wereldjongerendagen is voor mij een manier om mij uit te leven in groep, maar ook om
heel stil te worden en in dialoog te gaan.
Wat zou je zeker doen als je nog eens terug kon gaan naar de WJD?
Als ik nog een keer kon teruggaan (wat ik ook zal doen), dan zal ik proberen ten volle
proberen te genieten van de (voor mij) laatste editie.
Wat is je mooiste souvenir van de WJD?
Mijn mooiste souvenir is een doosje vol met uitgewisselde symbolen van verschillende
steden en landen, zoals sleutelhangers en stickers. Het uitwisselen van dergelijke zaken
is vaak een manier om een gesprek aan te knopen met andere jongeren.
Heeft de WJD jou veranderd?
Na de WJD ben ik als gelovige steeds een beetje gegroeid, door de nieuwe inzichten en
uitwisseling met andere jonge gelovigen.
Ik wens de deelnemers aan de WJD in Panama...
... een deugddoende ervaring!
Hoe vat jij de ervaring van Lieven samen in twee kernwoorden?

Zoek de gelijkenissen en verschillen in de vier getuigenissen.
qq Passen de woorden in volgende tabel bij de Wereldjongerendagen of bij Tomorrowland?
Of passen ze bij beiden? Zet een kruisje in de kolom waar het woord thuishoort
volgens jou. Zoek zo de gelijkenissen en verschillen in de 4 getuigenissen

8

WAT?

WJD

INDRUKWEKKEND
KAARSJES
VUURWERK
HOOP
FEEST
DANSEN
MEDITATIEMUZIEK
TECHNO EN HOUSE
ONTMOETINGEN
GELOOF
ZORGEN VERGETEN
BEZINNING
VERBONDENHEID
VRIENDSCHAP
GELIJKWAARDIGHEID
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TML

We spreken zowel bij Tomorrowland als bij de Wereldjongerendagen over een festival.
Er zijn dan ook duidelijke gelijkenissen. Wat is volgens jou de belangrijkste gelijkenis?

Toch hebben ze een heel eigen karakter.
Wat maakt volgens jou TML uniek?

En wat maakt de WJD uniek?

10

2
S
L
U
IMP

g
i
r
o
V

D
J
W
e
d
n
a
v
es
i
t
i
d
e
e

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn internationale bijeenkomsten die om de drie jaar
door de Rooms-Katholieke Kerk worden georganiseerd. Deze vinden plaats in of bij
een grote stad, afwisselend in Europa en elders in de wereld, en worden door enkele
honderdduizenden tot soms wel meer dan een miljoen voornamelijk jonge katholieke
gelovigen bijgewoond.
Kan jij aan de hand van de tips en de foto de stad raden waar de vorige edities van de
WJD doorgingen?
Wereldjongerendagen 2005
Gaststad:
TIPS
qqDuitsland
qqNiet de hoofdstad!
qqEr staat een bekende Dom.

Wereldjongerendagen 2008
Gaststad:
TIPS
qqNiet in Europa!
qqNiet de hoofdstad van het land.
qqDe Olympische Spelen gingen er door
in 2000.
qqKangoeroes
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Wereldjongerendagen 2011
Gaststad:
TIPS
qqHier moet je een mondje Spaans spreken!
qqThibaut Courtois
qqWel de hoofdstad

Wereldjongerendagen 2013
Gaststad:
TIPS
qqTijdens onze zomertijd:			
is het hier 5 uur vroeger dan in België
qqTijdens onze wintertijd:			
is het hier 3 uur vroeger dan in België
qqPortugese taal
qqTropische temperaturen
qqStandbeeld van Christus de Verlosser

Wereldjongerendagen 2016
Gaststad:

TIPS
qqWe zijn in Polen!
qqNiet Warschau
qqHier wordt veel wodka gedronken…
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Wanneer de Wereldjongerendagen plaatsvinden, wordt er telkens een Bijbelvers gekozen
als centrale thema van het festival. Vervolgens wordt er ook een passend logo ontworpen.
Bestudeer onderstaande logo’s met bijhorende thema’s. Probeer dan de juiste uitleg te
vinden voor de opbouw van het logo. Maak de juiste combinaties.

Wij zijn gekomen
om Hem te
huldigen.
(Mt. 2,2)

We zien Jezus De
Verlosser in het logo.
Hij wilt iedereen ter
wereld bereiken.

Wanneer de
Heilige Geest
over jullie komt,
zullen jullie kracht
ontvangen.
(Hnd. 1,8)

Het Bijbelvers komt uit
het geboorteverhaal van
Jezus. In het logo zien we
de ster die de drie wijzen
(koningen) volgden om
Jezus te vinden.

Geworteld en
opgebouwd in
Jezus Christus,
standvastig in het
geloof.
(Kolossenzen. 2,7)

Het symbool van de
Heilige Geest is vuur. Dit
vuur zien we in het logo.

Ga en maak alle
volkeren tot
leerling.
(Mt. 28,19)

Het kruis heeft een
centrale plaats in het
logo en staat symbool
voor Christus, de
barmhartigheid in
persoon.

Zalig zijn de
barmhartigen,
want hun
bamhartigheid zal
geschieden
(Mt. 5,7)

Een kroon is een symbool
voor standvastigheid en
kracht.

13

3
S
L
U
IMP

Lo g

J D 2 0 19
W
e
d
n
a
v
a
m
e
h
t
o en

Ámbar Calvo, ontwerpster van het logo van de WJD 2019

De 20-jarige Ámbar Calvo is de winnares van de logowedstrijd van de
Wereldjongerendagen in Panama.
Voor Ámbar was de liefde voor de maagd Maria de grote inspiratiebron bij het ontwerpen
van het officiële logo voor de Wereldjongerendagen 2019.
De 20-jarige Panamese is studente architectuur aan de Universiteit van Panama. Bovendien
is zij katholiek en van jongs af aan sterk geïnspireerd door de Wereldjongerendagen.
Nu ze aan de universiteit studeert, besliste ze om deel te nemen aan de logowedstrijd
van de WJD. Ze ontwierp eerst 20 schetsen en bleef ze verbeteren nadat ze raad vroeg aan
klasgenoten en mensen uit de kerkgemeenschap.
Ámbar is natuurlijk enorm fier dat zij met hare finale ontwerp de wedstrijd gewonnen
heeft en dat haar logo nu de wereld rond gaat. Zelf heeft ze zich nu ook ingeschreven als
vrijwilligster bij de organisatie van de Wereldjongerendagen. Ze nodigt alle jongeren uit
om geen angst te hebben om hun geloof te beleven. “Het is de moeite waard om op te
komen voor hetgeen waarin je gelooft, zeker voor de liefde!” riep ze uit.

14

Kan jij de betekenis van de verschillende elementen van het logo achterhalen?

WJD
PANAMA2019
BETEKENIS

BETEKENIS

BETEKENIS

BETEKENIS

BETEKENIS
Hulp nodig? Surf naar de website: panama2019.pa

15

qq Wat is jouw mening over het logo?
qq Vind je de betekenis achter de verschillende elementen duidelijk en geslaagd?
qq Zou jij zelf ooit meedoen aan zo’n wedstrijd?
Niet alleen Ámbar, maar ook paus Franciscus liet zich leiden door de liefde voor Maria.
Hij koos het Bijbelvers “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lc
1, 30) als thema voor de Wereldjongerendagen. Deze woorden van de engel Gabriël aan
Maria nemen ons mee op pad.

Thema WJD 2019: “Zie
dienstmaagd des Heren;
geschiede naar uw woord”

de
mij

“De liefde van Maria is een zorgende, dynamische
en concrete liefde, een stoutmoedige liefde, volledig
gericht op de gave van zichzelf.”
Op deze manier beschrijft paus Franciscus de liefde
van Maria. Hij vraagt aan alle jonge mensen om
geen angst te hebben, maar erop te vertrouwen dat
iedereen zijn weg wel vindt in het leven.
Als leidraad voor de Wereldjongerendagen werd dus gekozen voor een Bijbelvers uit het
evangelie van Lucas. Lees het volledige Bijbelfragment Lc 1, 26-38 en beantwoord de
onderstaande vragen.
DE BOODSCHAP VAN GABRIËL AAN MARIA
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in
Galilea, Nazaret, 27 tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit
het huis van David; de naam van de maagd was Maria. 28 Hij trad bij haar binnen en
sprak: ‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!’ 29 Zij schrok van dat woord en vroeg
zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. 30 Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet
Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. 31 Zie, gij zult zwanger worden en een
zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. 32 Hij zal groot zijn en Zoon
van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader
David schenken 33 en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan
zijn koningschap zal nooit een einde komen.’ 34 Maria echter sprak tot de engel: ‘Hoe
zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?’ 35 Hierop gaf de engel
haar ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste
zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd
worden, Zoon van God. 36 Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom
een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde
maand; 37 want voor God is niets onmogelijk.’ 38 Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des
Heren; mij geschiede naar uw woord.’ En de engel ging van haar heen.
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Spreekt dit verhaal jou aan? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Maria’s geloof is zeer groot. Welk element is van onschatbare waarde om zo’n sterk
geloof te kunnen hebben? Met andere woorden: hoe stond Maria tegenover God?

Maria werd geïnspireerd en vervuld door de Heilige Geest in dit verhaal. Zijn er
momenten waarop jij je ook geïnspireerd weet door iets of iemand?

Van welk gebed vind je een stukje terug in dit verhaal? Dit gebed is heel bekend binnen
de katholieke kerk en wordt nog regelmatig gebeden. Ken jij het helemaal vanbuiten?

Weet je hoe het bekende loflied van Maria wordt genoemd? Het is een Latijns lied dat
vaak wordt gezongen tijdens Taizé-vieringen en je vindt het ook terug in het verdere
Bijbelverhaal in Lucas 1.

Gevonden?
Beluister het dan ook eens via YouTube: www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE en
bespreek de volgende vraagjes.
qq Maria is ‘nederig van hart’, ze kent haar eigen kleinheid en zwakheid, maar dat
maakt haar niet onzeker of angstig, omdat ze zich door Gods liefde gedragen weet.
Hoe ga jij om met jouw zwakke kanten, met de dingen die je moeilijk kan? Kan
je geloven dat Gods liefde jou in alle omstandigheden blijft dragen? Kan je drie
dingen opsommen waarvoor jij God wil danken in je leven?				
qq God neemt het op voor wie zwak en arm is. Dat is ook de roeping van de Kerk
vandaag. Ken je plaatsen of initiatieven waar dat gebeurt? Zou jij je op één of andere
manier willen engageren om Gods liefde voor de armen concreet te maken? Wat of
wie zou jij daarbij kunnen helpen?
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Maar wie was Maria nu eigenlijk?
Laten we samen even kijken naar haar ID.
Naam: 		
Maria (afgeleid van Mirjam)
Geboortedatum:
Onbekend, leefde wellicht tussen 40 V.C. en 50 N.C.
Woonplaats:
Nazareth (Galilea)
Burgerlijke staat:
Gehuwd met Jozef de timmerman
Kinderen:
Jezus
Vader: 				Moeder:
Joachim				Anna
Bekend om:
Moeder van God,
belangrijkste heilige in de Rooms-Katholieke Kerk

Maria is heel erg aanwezig in de katholieke en orthodoxe volksdevotie.
qq Orthowat?
De term “orthodox” werd oorspronkelijk gebruikt voor de kerken van Oost- en ZuidoostEuropa en van het Midden-Oosten.
qq Volksdevotie?
Het woord “devotie” betekent de verering van
een specifieke heilige (zoals de Maria-devotie).
Volksdevotie ondersteunt de beleving van het geloof.
Enkele voorbeelden van volksdevotie zijn:
• het bouwen van kapelletjes en wegkruisen
• het bezoek van heiligdommen
• bedevaarten
• processies
• het bidden van de rozenkrans
• …
Binnen de volksdevotie wordt dus ook Maria dikwijls vereerd. Maria wordt vaak als
toegankelijker beschouwd dan Jezus en wordt vaak gezien als een ‘voorspreekster’,
iemand die bidt voor de mensen. Er zijn dan ook bekende Mariagebeden zoals het
Weesgegroet.
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Zoals je misschien wel weet, zijn er ook heel veel bedevaartsplaatsen aan Maria gewijd.
Wat is dat nu eigenlijk, een bedevaartsoord?

Ken jij enkele bedevaartsplaatsen waar Maria centraal staat?
Noteer de naam van de stad en het land naast de foto.

19

Maria in Latijns-Amerika
Net als in de rest van de katholieke wereld is Maria in Latijns-Amerika een belangrijke
heilige, die optreedt als beschermheilige voor steden en landen. Zij doet dit echter zelden
onder de naam “Maria”, maar meestal onder een speciale titel. Haar verschijningsvorm
is vaak per land verschillend.
De verschillende Maria’s konden ontstaan doordat Maria met het rooms-katholieke geloof door de Spanjaarden naar Latijns-Amerika werd gebracht, waar het in korte tijd de
religie van de inheemse bevolking werd. Die bevolking nam eigen gebruiken en tradities
over in hun geloof, waardoor ook de figuur van Maria op verschillende plaatsen anders
werd voorgesteld. Zo wordt zij in Mexico als een Indiaanse vrouw voorgesteld, die meer
Indiaanse dan katholieke symbolen draagt.

20

Enkele voorbeelden van Latijns-Amerikaanse landen met een Maria als beschermheilige.
Dit is een beperkte lijst. Bijna elk Latijns-Amerikaans land geeft een eigen naam aan de
maagd Maria.
• Argentinië: La Virgen del Lujan
• Brazilië: Nossa Senhora Aparecida
• Colombia: Nuestra Señora de Chiquinquirá
• Cuba: La Caridad del Cobre
• Mexico: Nuestra Señora de Guadalupe
• Peru: Nuestra Señora de la Merced
• Venezuela: Nuestra Señora de Coromoto
Zoek op welke naam aan Maria wordt gegeven in Panama!

Tijd om te quizzen!
1) Op welke dag viert men Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart?
• 40 dagen na Pasen
• 1 mei
• 15 augustus
2) Welke typische traditie hoort bij Maria Lichtmis (2 februari)?
• Mariabeeldjes (snoep) eten
• Pannenkoeken eten
• Wafels eten
3) Welke maand is rozenkransmaand?
• Oktober
• Maart
• Mei
4) Welke feestdag van Maria valt op 25 maart?
• Maria Koningin
• Maria boodschap
• Maria geboorte

21

5) Hoe wordt Maria in de Koran genoemd?
• Maryam
• Maria
• Mirjam
6) Hoe heet de engel die aan Maria de blijde boodschap kwam vertellen?
• Michaël
• Ezechiël
• Gabriël
7) Wat viert men op ‘Maria Onbevlekte Ontvangenis’?
• Op die dag viert men dat Maria geboren is zonder de erfzonde.
• Op die dag viert men dat Maria maagd was toen ze zwanger werd
van Jezus.
• Op die dag viert men dat Maria en Jozef trouwden met elkaar.
8) Welk Marialied werd door de populaire a-capellagroep Pentatonix gecoverd in 2014?
• Ave Maria
• Queen of Heaven
• Mary, Did You Know?

Did you know?
Tijdens het werkjaar 2018-2019 wil IJD, Jongerenpastoraal Vlaanderen, alle jongeren
aanmoedigen om zich te laten begeleiden en inspireren door het voorbeeld van Maria.
Zo werd het nieuwe jaarthema ‘Magnifiek’, naar het vreugdelied Magnificat dat Maria
uitzong nadat ze moedig haar roeping aanvaardde.
Ontdek meer info op de website: www.ijd.be
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Roel Steyaert (26) trok met IJD, Jongerenpastoraal Vlaanderen, naar de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro (Brazilië) in 2013 en naar Krakau (Polen) in 2016. Hij
vertelt graag hoeveel indruk deze reizen op hem gemaakt hebben. Bekijk zijn getuigenis
aandachtig en beantwoord vervolgens onderstaande vraagjes.

Waarom vergelijkt Roel de Wereldjongerendagen met Rock Werchter?

De Wereldjongerendagen in Panama vinden net als die in Rio plaats in Latijns-Amerika.
Wat maakt deze WJD bijzonder t.o.v. de Europese edities?
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Waarom worden deelnemers aan de WJD soms ‘pelgrims’ genoemd, denk je?

Wat gebeurt er tijdens de avondwake op de Wereldjongerendagen?

Bespreek de verschillende lagen die zorgen voor geloofsgroei.
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Stel je voor dat jij een grafisch vormgever bent. Je krijgt twee opdrachten in je mailbox:
eentje om een affiche te maken voor de Wereldjongerendagen 2019 en eentje om een
affiche te maken voor Tomorrowland. Hoe zullen deze affiches eruit zien?
Maak een affiche voor de Wereldjongerendagen naar Panama in januari 2019.
Indien je nog meer info nodig hebt, kan je dit opzoeken op de volgende websites:
• www.panama2019.ijd.be
• panama2019.pa

Maak een affiche voor Tomorrowland 2019.
Voor inspiratie kan je surfen naar: www.tomorrowland.com/global/
Iedereen klaar? Hang de affiches op in de klas en bestudeer elkaars affiches.
• Welke elementen werden vooral gebruikt voor de affiches van de WJD?
• Welke elementen werden vooral gebruikt voor de affiches van TML?
• Zijn er elementen die zowel bij de affiches van de WJD als bij die van TML terugkomen?
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