
Vooraf
Deze voorbeeldviering bevat verschillende onderdelen.  
Kies, en maak er een geheel van dat bij jullie groep en 
Chirofeest past.

Bij het begin
Breng de vier elementen aan tijdens het voorlezen van het 
verhaal: water, aarde, lucht en vuur.

Wees er niet voorzichtig mee: ga voor een grote kom of 
enkele emmers met water, een tiental opgeblazen ballonnen 
(lucht), een kruiwagen grond en meerdere kaarsen of een 
vuurkorf.  De ballonnen kun je bijvoorbeeld vastmaken 
aan de vlaggenstok, dan zijn ze zichtbaar.  Laat ze zeker 
niet buiten vliegen na de viering, dat is erg schadelijk voor 
het milieu – in het bijzonder voor vogeltjes.

Het verhaal 
Liefst meer dan één lezer: afwisselend een symbool of per 
symbool de tekst verdelen.

Wij brengen water aan
Op vele plaatsen in de wereld moeten mensen uren lopen 
om een beetje water te vinden, aan een bron, een riviertje.  
Het is heel kostbaar.  Het mag niet verspild worden.  
De gewassen op de velden hebben water nodig om te 
groeien.  Water is bij ons overvloediger aanwezig, maar 
bedreigd door vervuiling en verspilling.

Wij voegen hierbij aarde toe
Het is onze bodem die gewassen kan voortbrengen, die 
ertsen en energieën bevat.  Ook die aarde dreigt uitgeput 
te worden door de honger naar winst.  Zoveel mensen 
zijn afhankelijk van wat de aarde voortbrengt, het lukken 
of mislukken van de oogst.  Zoveel mensen kunnen goede 
vruchten plukken van hun akkers.

We brengen lucht aan, adem
De ballonnen zijn even uitbundig als ons spel, als het ple-
zier en de vriendschap die we in de Chiro beleven.  Soms 
trappen mensen op hun adem, omdat het leven snel moet 
gaan.  Dit moment van samenkomen is er onder andere 
om op adem te komen.

Ten slotte steken wij het vuur aan
Dat het in ons branden mag: het vurige enthousiasme 
voor een wereld waar het goed is om samen te spelen en 
te leven.  Een wereld vol mensen die koppig en creatief 
doorzetten en ervoor blijven gaan.  Het vuur van de 
laatste kampavond de voorbije zomer.  Moge ook dit 
samenzijn bezield zijn met de geest van Jezus, die vuur op 
aarde kwam brengen en zo graag zag dat het oplaaide.

Lied 
’Bij de Chiro’, jaarthemalied Chirocycle 

Evangelie
Als je geen eucharistie viert, ga dan meteen naar ‘bezin-
ning’.

Suggestie voor duiding: kostbaarheid van de schepping 
verbinden met het jaarthema ‘Chirocycle’ en de uitdaging 
en verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaan.  
Meer achtergrondinformatie over het jaarthema vind je 
op chiro.be/chirocycle.

Dienst van de tafel 
Wij brengen brood aan, een beetje rijst, voedsel van veel 
mensen.  Daarbij denken we aan al het voedsel dat er is 
om gedeeld te worden, om klaargemaakt te worden uit 
zorg voor elkaar, om mensen samen te brengen rond 
de tafel.  Moge dat ook hier tot teken van solidariteit 
worden.

Wij brengen het sap van de druiven aan en de wijn die 
mensen ervan maken.  Het is een feestelijke drank, die 
gedronken wordt wanneer mensen samenkomen en 
verbonden zijn.  Laten we onszelf uitdagen die droom 
van verbondenheid waar te maken.  Mogen we – zonder 
de conflicten uit de weg te gaan – een feestelijk gevoel 
uitstralen, anderen er van harte bij vragen en hen welkom 
heten.

Christus Koning-viering
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Bezinning
Liefde is zich inzetten
Zichzelf vergeten en zoeken
Wat de ander gelukkig maakt
Hoe mooi is het om te leven
om lief te hebben
Hoe rijk ben je
als je liefde geeft
Blijheid en geluk geven
Jezelf geven
Dat is liefhebben
Dat is het leven
Als je de ander bemint als jezelf
Als je je geeft aan een ander
Dan zal je zien
dat er geen eigenbelang bestaat
Dat je niet moet overheersen om gezien te worden
Dat is het leven
Dat is liefhebben
Zo droomde Jezus de wereld
En wij met Hem

Vrij naar het lied: ‘Amar es entregarse’

Doe- en praatmoment 
Denk na over hoe jullie met je afdeling aan Chirocycle 
kunnen doen, en duurzamer door het leven kunnen gaan.

Ribbels, speelclubbers en rakwi’s: goed sorteren, 
geen dingen expres kapotmaken, respectvol met materi-
aal omgaan, proberen met een drinkbus en koekendoosje 
naar de Chiro te komen, enz.  

Tito’s, keti’s aspi’s: met de fiets op kamp gaan, wissel-
bekers of composteerbare bekers gebruiken op de fuif, 
meedoen aan de actiedag op 26 maart, enz.

Leiding: een tweedehandssysteem voor Chirokleren 
uitwerken, goed recyclageparkje maken in de lokalen of 
op kamp, naar het containerpark gaan, enz.

Lied 

’Tuimeling’ of  ’Ik blijf in Chiro geloven’ of ’Niet zomaar 

een zondag’

Slot 
Het Leidingswoord
Check chiro.be/engagementswoord of ga langs in De 
Banier.

Markeer inje AGENDA:20 november

Meer ideeën nodig?
Zingeving@chiro.be
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