
Voor jongeren vanaf 12 jaar
19.00 u. Wauberg (Peer) 

Fakkeltocht: BelooFd! 
1 december 2017

www.hasselt.ijd.be
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Met steun van
de stad Peer en zijn verenigingen



Fakkeltocht: BelooFd!
Deelnameprijs

€6 per persoon
€10 p.p. voor wie inschrijft vanaf 22 november.

Inschrijven
Surf naar www.hasselt.ijd.be

en klik door naar regi.
 

Contact
IJD HASSELT | Tulpinstraat 75 | 3500 Hasselt

011 24 90 34 | ijdhasselt@ijd.be
www.hasselt.ijd.be

Voorbereidende bijeenkomst 
Zoals elk jaar is er een werkvorm met spel en 
bezinning ter beschikking om je voor te bereiden 
op de fakkeltocht. Deze vind je vanaf 01-09-2017 
op fakkeltocht.ijd.be.

Programma
18.45 u. onthaal aan Wauberg Kerk, Muntstraat
19.00 u. start
19.30 u. kijken – luisteren – zingen – bidden
  fakkeltocht
21.30 u. slotmoment met warme soep
22.00 u. einde en wel thuis

Je bent bemind...
Samuël doet dienst in het huis van God. Hij voelt zich er thuis, net zoals wij thuis mogen zijn in de kerk. Er is daar ook een man 
die Eli heet. Hij ontfermt zich over Samuël en vertelt hem over God. Samuël wordt bemind door Eli én God. Ook wij worden bemind. 
Wij zijn kinderen van God en worden door Hem en de hele kerkgemeenschap graag gezien. We hebben allen een plek in Zijn hart 
en zijn welkom in Zijn huis.
Om wie geef jij? Door wie voel jij je graag gezien? Hoe heeft Hij een plek in jouw leven? 

Je bent geroepen...
God riep Samuël en Samuël antwoordde. God roept ook ons. Hij vraagt ons om in Jezus’ voetspoor te treden. Jezus stond open voor 
iedereen, hielp iedereen, zag iedereen graag. Hij was het licht in het leven van anderen. God roept ons op om ook dat licht te zijn. 
Op de fakkeltocht zijn we letterlijk een licht in de duisternis. Proberen we het vlammetje verder te dragen in de rest van ons leven? 
Zo kunnen we in ons handelen een licht zijn, net zoals Jezus.
Wie is er al eens voor jou geweest, als je het moeilijk had? Hoe probeer jij anderen te helpen? Wat/wie is het licht in jouw leven?  
Hoe wil jij graag een lichtje zijn, waarom?

Een mooie belofte?!
God belooft aan Samuël dat Hij er zal zijn voor hem. Hij belooft ook aan ons om met ons mee op pad te 
gaan. Niet enkel op de fakkeltocht, maar de rest van ons leven gaat God als een lichtje met ons mee. 
Luisteren wij naar Zijn oproep, net zoals Samuël? Durven wij beloven met Hem mee te gaan?!
Heb jij al ooit iets beloofd? Wat beloven anderen aan jou? Help jij anderen op hun pad? Hoe wil je dat God 
met je meegaat?

Ook jij bent bemind! Ga je mee? Beloofd? 


