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 LIEDSUGGESTIE 

Een Chiroklassieker: Dag wereld, dag mensen.

 WELKOMSTWOORD 

Christus Koning, de Chirofeestdag.
Een dag met de hele groep, met of zonder koffiekoeken, 
pannenkoeken en warme chocolademelk.  Een dag met 
iedereen en met veel spelletjes.
Dat vat Chiro samen: iedereen mag meespelen.

 WELKOMSTWOORD VOOR EEN 
 EUCHARISTIEVIERING 

Welkom iedereen op het feest van Christus Koning.
Een speciale zondag: de laatste voor de Advent begint en 
we beginnen af te tellen naar Kerstmis, naar de geboorte 
van dat kwetsbare kind Jezus.
Een speciale zondag: we horen straks een vreemd verhaal.  
Over een koning die toch geen koning is, of wel?
Een speciale zondag: Christus Koning is een Chirofeest-
dag.  Welkom aan leden, leiding, ouders en supporters.

Een koning die geen koning is?  Een zonder gouden 
kroon, zonder groot paleis.  Een koning die geen koning 
van een land is, wel een die herder, hoeder is voor zijn 
volk.  Een koning die alles gezien heeft: wanneer iemand 
eenzaam is of gekwetst, uitgesloten wordt of ziek is.  Een 
ambetante koning soms, want hij roept iedereen op 
om goed te zijn voor de ander.  Soms is dat een zware 
opdracht waar we helemaal geen zin in hebben.  Ook 
daarom zijn we vandaag samen: om energie op te doen, 
om samen voor iedereen de wereld toffer te maken.

 VERHAALSUGGESTIES 

HET BEGIN VAN HET JAARTHEMAVERHAAL 
Je kunt het voorlezen, of de jaarthemasoap projecteren. 
De scripts vind je in Dubbelpunt, de filmpjes op chiro.be/
jaarthema.

VERHAAL VAN IEMAND, NIEMAND EN IEDEREEN
Een verhaal over vier personen, genaamd Iedereen, Ie-
mand, Wiedanook en Niemand. Er moest een belangrijke 
taak verricht worden en Iedereen werd gevraagd het te 
doen. Maar Iedereen ging ervan uit dat Iemand het zou 
doen. Wiedanook had het kunnen doen, maar Niemand 
deed het. Iemand had daarom de pest in omdat het Ie-
dereens taak was. Iedereen dacht dat Wiedanook het kon 
doen en Niemand realiseerde zich dat Iedereen het niet 
zou doen. Het eindigde ermee dat Iedereen het Iemand 
kwalijk nam zodat uiteindelijk Niemand deed wat Wieda-
nook gekund had.

Een verhaal over vrienden zijn en samen dingen doen
Leuke dierenverhalen vind je in het boek ‘Misschien 
wisten zij alles’ van Toon Tellegen. Veel van de verhaaltjes 
kun je op het internet vinden, maar hieronder vind je 
enkele suggesties uit het boek.

-  Over de eekhoorn en de nachtuil die zich afvragen of 
de ander wel eens aan hen denkt  (blz. 25)

-  Over de mooiste dagen die je kunt meemaken  (blz. 
136)

-  Over de lijster die een lied wil zingen en zijn toon kwijt 
is  (blz. 184)

Ook zijn boek ‘Iedereen was er’ bevat enkele geschikte 
verhalen.
-  Over de zon die midden op de dag in slaap viel  (blz. 

21)
-  Over de beer die wil stoppen met taart eten  (blz. 85)
-  Over de pad die boos is en wat hij met zijn boosheid 

allemaal kan doen  (blz. 112)

CHRISTUS KONING-VIERING
Zet je Chiromantisch dicht bijeen voor de:

SAVE THE DATE: 20 NOVEMBER
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 DOE-MOMENT 

Vorm op een vuurvaste ondergrond het Chirologo in klei.  
Zorg dat de klei nog niet hard is wanneer je de viering 
houdt.  Geef iedereen bij het binnenkomen een lucifer.  
Laat op een gekozen moment iedereen naar voren komen 
om hun lucifer in de klei te steken.  Steek dan, of op 
het einde van de samenkomst, één lucifer aan zodat het 
hele Chirologo begint te branden.  Opgelet: niet doen in 
kleinere ruimtes of onder een branddetector!

 VOORBEDEN 

We zijn hier samen, we hopen en vertrouwen, we bidden 
dat alle kinderen en jongeren zich welkom weten in onze 
Chirogroep.  Dat het elke zondag echt zo is, dat iedereen 
mag meespelen.
We zijn hier samen, we hopen en vertrouwen, we bidden 
dat alle grote mensen en alle kinderen herderlijke konin-
gen, leiders en leidsters mogen ervaren.

We zijn hier samen, we hopen en vertrouwen, we 
bidden dat koningen, leiders en leidsters wijze, speelse, 
geduldige, creatieve en opmerkzame koningen, leiders en 
leidsters zijn.

 SLOTLIED: JAARTHEMALIED 
 ‘CHIROMANTIEK’ 

Refrein:
Dan krijg je bloemen in je buik,
de geur van vlinders die je ruikt.
Helemaal van slag,
als je aan hen denken...
Bloemen in je buik,
de geur van vlinders die je ruikt.
Helemaal van slag,
als je aan hen denken mag!

 SLOTTEKST: SUPERNOVA 

jij ben een lichtpunt
in het aardedonker

omdat je alles geeft
wat je  gekregen hebt

met al je energie
steek je anderen aan

jouw warme sterrenregen
golft door het heelal

maar ondanks  je licht
zeg je: ik ben geen ster
je weigert ster te zijn
zolang niet iedereen licht draagt

pas als iedereen gaat stralen
als iedereen sterretjes ziet
dan pas wordt het aardedonker
licht.

Franz den Broeder

 INTERNATIONAAL? 
20 november: Christus Koning én Fimcap Day. Fimcap is de internationale koepel van jeugdgroepen waar Chiro deel van uitmaakt.  Duizenden kinderen en jongeren in heel de wereld vieren vandaag feest.  Het jaarthema van Fimcap is vrede, omdat vrede belangrijk is om kinderrechten te realiseren.  Doen jullie mee?  Vouw dan voor iedereen een vredesduif-je. 


