
Voor jongeren vanaf 12 jaar

19.00 u.  HASSELT
vertrek aan Katarinaplein 

Fakkeltocht: GEWOON GAAN
25 november 2016

www.hasselt.ijd.beMet steun van de
stad Hasselt



Voorbereidende bijeenkomst 
Zoals elk jaar vind je op www.hasselt.ijd.be 
een activiteit om je voor te bereiden op de 
fakkeltocht. Gewoon doen! 

Programma
18.45 u. aankomst – Hasselt
19.00 u. opening op het Katarinaplein
19.30 u. kijken – luisteren – zingen – bidden 
  fakkeltocht
21.30 u. slotmoment met warme soep
22.00 u. einde en wel thuis

ZALIG!
20 JAAR FAKKELTOCHT
De Geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Hij heeft mij gezonden 
om aan armen het blijde nieuws te brengen,
om aan gebroken harten hoop te bieden
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.
Ik vind grote vreugde in de HEER,
ik jubel en juich om mijn God.

Jesaja 61,1-2a.10a 

GODS GEEST... 
Gods Geest waait waar Hij wil. En toch wil Hij ook in ieder van ons aanwezig zijn als een brandend 
vuur, een enorme kracht, een warm hart dat vrede en vreugde brengt. We krijgen dat vuur van 
Gods Geest bij het vormsel. Dan komt Hij echt in ons aanwezig, worden we met geurige olie 
gezalfd om zijn Geest te ontvangen. Hij schenkt ons een gave, iets dat ons uniek maakt, een 
kwaliteit die onze kracht is. Zalig!
Waar ben jij goed in? Welke gave wil jij van Gods Geest ontvangen?
Ervaar jij dat God er voor jou is?
 

...ZENDT ONS NAAR BUITEN...
Geurige olie. Wat heerlijk om die geur te verspreiden! Daartoe worden we gezon-
den, om dat vuur van Gods Geest aan de wereld te tonen, en het te ontdekken in 
de ander. In iedereen die we ontmoeten, mogen we iets van God proeven, iets 
van zijn Geest aan het werk zien. Zalig!
Welk goed nieuws breng jij in de wereld? Waar zie jij de Geest 
aan het werk? Wat wil jij aan een ander geven?
 

...EN BRENGT VREUGDE. ZALIG!
God ontmoeten in de ander. Zalig! Wat een vreugde! Het doet je hart 
branden, geeft je een gelukzalig moment. Het maakt je vrolijk en zet 
je aan om nog meer naar buiten te gaan, om het goede nieuws te 
verspreiden en te juichen om Gods goedheid. Zalig! 
Wat doet jou uitroepen: “Zalig!”? Wat maakt jou diep 
gelukkig? Welke ontmoeting zal jou altijd bijblijven?

ZALIG!
FEEST JE MEE?

Gewoon gaan
Dit jaar willen we ‘gewoon gaan’: met fakkels en met elkaar. We stappen samen simpelweg door de stad, met het vuur dat in ons 
brandt. Onderweg kunnen we onszelf herkennen in de drie wijzen die met grote verwachtingen een lange tocht ondernamen en 
als pelgrims het licht van de ster volgden. Ook in de eenvoud van Maria en Jozef die in alle eenvoud op tocht gingen en zo kerst 
mogelijk maakten. 

Zien waar het vuur brandt
We dragen fakkels mee. Deze fakkels zijn om te tonen aan de buitenwereld hoe licht en warm de hoop in ons brandt. Ondanks 
de koude en donkere dagen voelen wij nu al hoop in en tussen ons. Dit jaar zorgen we er zelf mee voor dat het kerst wordt: door 
onderweg te zijn, komen we Jezus Christus al tegen, in en tussen de mensen waarmee we op weg zijn. Hij zal ons nog meer licht 
brengen op ons pad en ons richting geven, zodat we niet ronddolen. 

Gods volk onderweg
We kiezen er heel bewust voor om dit licht niet op te sluiten in onszelf, maar als licht naar de buitenwereld te tonen. We zeggen 
zo: wij willen, net als Jezus, een licht zijn voor de mensen rond ons. Ook voor mensen die verloren zijn en vluchten van donkere 
plaatsen. Dit licht is een teken dat we meeleven met de mensen die in het donker zijn. 

Ook jij bent deel van Gods Volk onderweg. Wij laten samen zien waar het vuur brandt!

Fakkeltocht: GEWOON GAAN
Deelnameprijs

€6 per persoon
€10 p.p. voor wie inschrijft vanaf 17 november.

Inschrijven
Surf naar www.hasselt.ijd.be

en klik door naar fakkeltocht 2016.
 

Contact
IJD HASSELT | Tulpinstraat 75 | 3500 Hasselt

011/24.90.34 | ijdhasselt@ijd.be
www.hasselt.ijd.be


