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IGOD?

Vrienden KSA’ers

Het internet is niet meer uit het leven weg te 
denken. Mensen zijn voortdurend online, om 
informatie op te zoeken, om contacten te leg-
gen en te onderhouden, om te gamen, om 
naar muziek te luisteren of naar filmpjes te 
kijken, om zichzelf aan de wereld te tonen … 

Het internet is de grootste evidentie. Facebook en andere sociale media zijn een 
deel van ons leven en identiteit geworden. Hedendaagse snufjes als smartphones 
en tablets doen de barrière tussen het echte leven en het online leven steeds meer 
vervagen. Wie weet zijn we in de nabije toekomst allemaal voortdurend online.

Het wereldwijde web en de digitale mogelijkheden hebben ook een invloed op de 
K en hoe jongeren hun geloof willen beleven. 
Er zijn heel wat opties om vandaag online met geloof bezig te zijn. Facebook groepen 
verbinden (of verdelen) mensen in hun geloof. Er zijn websites waar mensen samen 
bidden of fora waar men van gedachten wisselt over geloofskwesties. De Bijbel kan 
online gelezen en beluisterd worden. Je kan naar religieuze muziek luisteren of re-
ligieus geïnspireerde filmpjes bekijken. Zelfs digitaal een kaarsje laten branden en 
biechten behoren tot de mogelijkheden. Eén van de nieuwste trends is Twidden, 
bidden via Twitter.

De K in KSA vindt ook zijn weg in onze digitale wereld. Het K-materiaal is al heel 
wat jaren online te vinden en impulsen via sociale media blijven niet uit. Het nieu-
we jaarthema ‘Geniaal digitaal’ prikkelt nog meer onze digitale creativiteit. Onze 
nieuwste K-uitgave, het ‘Kaartspel’, is er het beste bewijs van. Verder in deze geniale 
K-bundel lees je er meer over. We zullen ook heel wat online promoten zoals VonK!, 
‘De Passie’ en Rome 2018, maar we gaan het vooral écht beleven! Het is duidelijk: 
‘De K leeft en doet KSA’ers leven, digitaal en écht!’

Met de hele Werkgroep K wensen we jullie een geniaal digitaal werkjaar toe! En tot 
hier of daar, online of in real life!

Met een stevige KSA-groet

proost Dirk Decuypere
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KAARTSPEL

Er staat een K in de naam van onze 
jeugd beweging. Een K die we ook in 
praktijk willen brengen. We zoeken 
om op een zinvolle, eigentijdse en cre-
atieve manier met de K om te gaan en 
daar is dit kaartspel het resultaat van.

Bij de ruiten vinden jullie evangelieverhalen. Kijk door die verhalen heen naar de 
wereld waar God van droomt. De harten bieden gebeden aan. Leef en bid met een 
groot hart voor de mensen en kom met jouw hart wat dichter bij God. De klaveren 
zorgen voor een weelde van inspirerende verhalen en de schoppen doen tot actie 
overgaan met leuke doe-momenten.

Hoe er nu mee aan de slag gaan?
Laat een KSA’er een kaartje trekken en je hebt meteen een kort K-moment om 
een activiteit mee te starten of te eindigen. Kies je dezelfde kaart (bijvoorbeeld de 
dame) bij de vier symbolen , dan heb je onmiddellijk een volledig bezin-
ningsmoment. Aas je naar meer? De azen zijn jullie ding, want ze zorgen voor iets 
extra en de Joker komt altijd verrassend uit de hoek. Het kaartspel zorgt, naast de 
K-insteek, voor bijkomend spelplezier.

Vermits er niet zoveel tekst kan op een kaart van een kaartspel, zorgen de QR-codes 
dat je de rest van het K-moment of meer uitleg kan lezen op je smartphone. Zo is 
dit Kaartspel ook geniaal digitaal!

De volledige vieringen die de basis waren voor dit kaartspel zijn op www.ksa.be/K 
te vinden.

Bij het begin van het werkjaar
krijgt ELKE KSA-leid(st)er

dit Kaartspel GRATIS aangeboden.

Het Kaartspel past perfect in het borstzakje van je KSA-hemd. Steek 
het er in en gebruik het Kaartspel voor leuke en korte K-momenten 
bij het begin van een activiteit, tussendoor of tijdens het kamp.

Regenboog

Schilder een regenboog.

Sluit af met een voorbede 

en die vind je hier:

Emoji’s ontcijferen

Naar welk verhaal over Jezus verwijzen

 deze emoji’s?

Benieuwd naar de oplossing?

Zet andere evangelieverhalen om in emoji’s 

en laat een andere groep die ontcijferen.

Zingen maar!
Zing samen een leuke K-hit.Kies maar uit deze lijst.
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VONK!
Luxe in KSA, dit was het thema van VonK! in het 
afgelopen werkjaar. We kwamen twee avonden 
samen, niet om spelletjes te spelen, maar om 
stellingen te bespreken over hoe we omgaan met 
luxe in KSA. Verslag van deze avonden kon je le-
zen in het leidingstijdschrift Kompas.

Ook tijdens het komende werkjaar zullen we 
twee avonden organiseren:
- op donderdag 19 oktober 2017 in de Rasp te Gent.
 Adres: Rasphuisstraat 7 – 9000 Gent
- op donderdag 1 maart 2018 in de Schoen te Antwerpen. 
 Adres: Schoenstraat 15 – 2140 Borgerhout
Noteer deze data nu al in jouw agenda!

Hoe ziet zo’n avond er uit?
- We starten om 20 u.
- We maken kennis met elkaar.
- We praten, discussiëren, wisselen gedachten uit, doen inspiratie op voor onze 

werking …
- … bij een hapje en een drankje.
- Rond 21.30 u ronden we het gesprek af.

Het zullen opnieuw twee boeiende avonden worden zowel voor jou persoonlijk als 
voor jouw groep. We nemen opnieuw een actueel thema vast dat ook KSA’ers nauw 
aan het hart ligt onder de slogan:

“(Be)zorgde KSA’ers”
Hoe zorgen KSA’ers voor mekaar? Hoe bezorgd zijn KSA’ers voor andere KSA’ers? 
Hoe is het gesteld met het psychisch welzijn van KSA’ers? Hoe maak je dingen be-
spreekbaar in je groep? Wat als het moeilijk gaat? Wat als iemand het niet meer ziet 
zitten? Wat als iemand uit het leven stapt of dreigt te stappen?

Kom dus zeker af! Laat je stem horen!

VonK! geeft energie aan KSA en aan JOU!

Er is dus al een thema voor de komende VonK!-avonden. Heb jij ook een thema dat 
je graag besproken ziet, mail dan naar dirk@ksa.be!



6 / geniaal digitaal - Jaarthema 2017-2018

DE PASSIE

Tijdens de vorige editie van ‘De Passie’ in 2016, droegen KSA’ers het indrukwek-
kende en verlichte Passiekruis te voet van Merchtem naar Ieper. 

Ook tijdens de derde editie van ‘De Passie’ op de Grote Markt te Lier zal KSA live 
aanwezig zijn.

Hou 24 maart 2018 nu al vrij en neem ‘De Passie’ op in 
jullie jaarprogramma!
‘De Passie’ is GRATIS toegankelijk! Dit mogen jullie niet missen!
Meer info bij dirk@ksa.be.
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LIER
24 MAART 2018

20u. GROTE MARKT

IJZERSTERK VERHAAL OVER VRIENDSCHAP EN VERRAAD
LEVEN EN DOOD, HOOP EN LIEFDE ...

www.depassie.be
#depassie2018 #beleefdepassie

IJZERSTERK VERHAAL OVER VRIENDSCHAP EN VERRAAD
LEVEN EN DOOD, HOOP EN LIEFDE ...

Wat? Waar? Wanneer?

De Grote Markt van Lier vormt op 24 maart 2018 het decor voor de opvoering van  
‘de Passie’. Het verhaal over de laatste dagen van Jezus en zijn leerlingen is een 
verhaal over vriendschap, macht, verraad en verzoening, lijden en opoffering, 
zwakte, idealisme, afkeer en ongeloof, liefde, dood en verdriet, nieuw leven en 
hoop.  Een verhaal wat mensen tot op de dag van vandaag weet te raken.

Jullie ook?

We nodigen jullie van harte uit om ook te komen om dit multimediaal spektakel 
zelf live mee te maken. Naast bekende Vlamingen spelen er lokale talenten mee 
om het verhaal tot leven te brengen.

Het evenement zelf is gratis. 
Voor een vast bedrag per persoon word je 
als groep vanaf 40 personen opgehaald 
en teruggebracht op een plaats naar keuze. 
Ben je met minder dan 40 leden en leiding 
dan kun je mee opstappen op de vaste 
opstapplaatsen die zullen worden voorzien 
door Vlaanderen of proberen iets af te 
spreken met een naburige jeugdbeweging 
om aan de 40 personen te komen.  

Willen jullie gratis vervoerd worden naar 
de Passie? Ga dan de uitdaging aan en 
verzamel zoveel mogelijk mensen die met 
jullie mee op de bus stappen naar de Passie 
vanaf jullie opstapplaats. 

   Graag tot op de passie!
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ROME 2018

Ongetwijfeld zag jij ook al verschillende keren de ‘Save the date’ passeren. Waarom 
jij, samen met jouw KSA-groep, deze derde tocht naar Rome niet mag missen, hoor 
je van de deelnemers van de vorige editie.

- Een prachtig begin van de KSA-zomer!
- Enorm leuk! Uniek! Onvergetelijk! Fantastisch! 
- Frisse K-momenten, echt K-rachtvoer!
- Een plezante afwisseling van cultuur, spel, natuur, ontspanning en tot rust ko-

men … met een typisch KSA-sausje.
- Topkeuken!
- Nieuwe vrienden!
- Genieten van stad en natuur!
- Een geweldige groepssfeer!

Op www.ksa.be/initiatief/Rome vind je het programma, 
alle informatie en het inschrijvingsformulier. Of hou een-
voudig even je smartphone voor deze QR-code.
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Breng ‘Rome 2018’ ter sprake tijdens jullie leidingsvergadering
en neem met jullie groep deel!

Inschrijven kan tot 30 november 2017.

Paus Franciscus is alvast laaiend enthousiast over dit 
KSA-initiatief en wie weet … zal hij jou dit niet via 
Twitter, maar jawel ‘live’ zeggen!

Zit je nog met een vraag of heb je het financieel 
moeilijk, neem dan via dirk@ksa.be contact op met 
proost Dirk Decuypere.

INPLUGGEN!
Het K-virus, ook iets voor jou? 

Met werkgroep K smijten we ons in de bres om de K in KSA waardevol en up-to-date 
te houden. Veel KSA’ers vinden het belangrijk om bij momenten even stil te staan en 
om als groep anderen te inspireren. Het doet me elke keer deugd om deze noden in 
hartverwarmende bezinningen en creatieve activiteiten te gieten. Een uitdagende 
denkoefening, maar vooral een plezante bezigheid!

Raf Wollaert, KSA Westmalle

De K is belangrijk in mijn leven wil ik bijdragen om waarden door te geven aan an-
dere KSA’ers. In mijn groep was ik ook de K-trekker. Ik verzorgde de K-momenten en 
nu mag ik dat doen voor alle KSA-groepen. Of ik dat zag zitten? Ik heb meteen ‘ja’ 
gezegd.

Dominiek Deprez, KSA Pius X

Vind jij de K ook inspirerend, boeiend en belangrijk? Heb jij ook frisse ideeën 
om creatief met de K aan de slag te gaan? Aarzel niet en kom naar de Werk-
groep K! Een mailtje naar dirk@ksa.be geeft ook jou vleugels! Welkom!!!



10 / geniaal digitaal - Jaarthema 2017-2018

Na een telefoontje van proost Dirk, met de vraag of ik eens naar Werkgroep K wou 
komen, zag ik dit wel zitten. In het begin was een beetje onzeker over deze onbeken-
de groep mensen en die nieuwe uitdaging, want ik kwam voor de eerste keer in het 
nationale secretariaat te Brussel. Maar na een aantal vergaderingen was het dui-
delijk dat Werkgroep K mooie dingen verwezenlijkt. Ongelofelijk hoe een klein en op 
het eerste zicht idioot idee uitgroeit tot een mooi K-moment voor alle KSA-groepen.

Jonas Smolenaers, KSA Frassati Nieuwkerken

Enkele jaren geleden kreeg ik na de Rome-reis de vraag om de werkgroep K te ver-
sterken. Eerst was ik een beetje sceptisch. Ik sta wel volledig achter de K in KSA 
maar om daar nu een trekker in te worden en mijn ideeën met heel onze beweging 
te delen… Dat was toch een grote stap. Dirk vroeg mij om het een kans te geven en 
toch eens een vergadering mee te volgen. 

Dat bleek ongelofelijk mee te vallen. Het beeld van een groepje stijve harken dat 
discussieerde over religie en zeer oubollige kampmissen maakte, bleek toch wel een 
misser. Er was helemaal niets ouderwets aan de werkgroep K. Een werkgroep zoals 
een ander met allemaal KSA’ers in hart en nieren. Na een gezellige maaltijd, discus-
siëren we over nieuwe initiatieven die we op poten willen zetten. Zo ontstaan de zot-
ste ideeën zoals Vonk, #KSAdenkt,… en natuurlijk ook elk jaar de jaarthemabundel 
en kampviering boordevol tips en leuke K-momenten. Het is steeds fijn om een wild 
idee te zien groeien tot een schitterend/adembenemend/ontroerend/inspirerend/
toegankelijk … K-moment waar heel wat KSA’ers van genieten. Daar doe je het ge-
woon voor.

Ruth Major, KSA Oostende
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De K-trekker

Wie of wat is dat nu juist zo’n K-trekker? 
Moet je hiervoor een speciale opleiding gevolgd hebben? 
Moet je hiervoor dagelijks naar de mis gaan? 
En wekelijks vergaderen met de mensen van de koepel?

Natuurlijk niet, een K-trekker is gewoon iemand uit jullie groep die zich wil inzetten 
voor net dat tikkeltje meer K of zingeving tijdens de KSA. Dit kan op kamp, tijdens 
het eetfestijn of gewoon tijdens een activiteit in de loop van het jaar. Een K-moment 
kan eenvoudig zijn, even een klein liedje zingen voor het eten, een leuk tekstje op 
achterkant van het ledenboekje of spontaan een kleine bedanking voor de leiding 
verzinnen.

Ben jij de persoon die aan al deze kleine zaken denkt, dan ben jij nu reeds een K- 
trekker. Wil jij in je groep ook een K-trekker, denk dan eens na wie in je groep deze 
functie op het lijf geschreven is of aan wie je dit kan vragen. Hebben jullie reeds een 
K-trekker in jullie groep? Prachtig! Vergeet hem of haar niet te registreren in digit en 
hem of haar ook te bedanken voor de tijd die hij extra in KSA steekt.

Registreer nu je K-trekker in digit!

De K-trekker is een onmisbare functie in jullie leidingsploeg.

Tip: Kant-en-klaar K-materiaal kan de K-trekker, maar ook elke KSA’er, altijd op 
www.ksa.be/K vinden!
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CONNECTIONS

Missio

We leven vandaag aan een rotvaart. We hol-
len van hier naar daar. Zogenaamde moderne 
technologie moet ons daarbij helpen: apps 
om onze agenda beter te plannen, sociale media om vluchtig te communiceren, 
altijd een fotocamera op zak om haastig iets vast te leggen … Een constante stroom 
van informatie en activiteiten. Net als de drukke verkeersstroom op onderstaan-
de campagnefoto. En als we daar nu eens gewoon ‘neen’ tegen zeggen? Tegen de 
stroom in durven gaan? Want dát is het wat de nieuwe Missio-campagne voor ogen 
heeft.

Openheid
Onze nieuwe campagne wil tegen enkele tendenzen van onze samenleving ingaan. 
Zo leggen wij er ons niet bij neer dat mensen en groepen zich steeds meer terug-
plooien op zichzelf en eigenbelang centraal stellen. Missio pleit voor openheid: ont-
moeting, dialoog en solidariteit.

Praten over geloof
Meer dan ooit staat ‘geloof’ centraal in onze campagne. We proberen samen op 
zoek te gaan naar een hedendaagse geloofsinvulling. En dat is in onze samenleving 
niet altijd vanzelfsprekend. Daar drukt men geloof liever in een vergeethoekje of de 
privé-sfeer, terwijl het voor ons de leidraad is in ons doen en laten. Zo zijn we met 
z’n allen ook missionair: het geloof uitdragen in het dagelijkse leven, in grote en 
kleine dingen. Zo planten we kleine geloofszaadjes. Wie weet welke mooie boom 
groeit er straks! ‘Missie’ hoort dus helemaal niet tot een ver verleden!

Campagneland met spiegelfunctie
Ook met de keuze van ons campagneland gaan we tegen de stroom in. We kozen 
immers voor Zuid-Korea. Dat is geen land met een concrete hulpvraag. We kozen 
dan ook voor een land met een spiegelfunctie. Een land dat ook tegen de stroom in 
durft te gaan en tegengestelden verzoent: enerzijds technologische hoogstandjes, 
anderzijds geloof en traditie. De Zuid-Koreaanse verbondenheid met andere landen 
en gemeenschappen siert hen ten slotte. Daarom: het perfecte campagneland!

Want vergeet niet: wie tegen de stroom ingaat, komt uit bij de bron.

Meer informatie vind je op www.missio.be en als het kan: doe een gift voor dit 
goede doel!
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Samen Tegen Armoede

Vandaag leven 1.700.000 Belgen onder de armoedegrens
Hun inkomen is te klein. Deze maand. Volgende maand.

Steun onze campagne, zodat iedereen iedere maand de meet haalt.

www.samentegenarmoede.be | BE21 0000 0000 0303
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1 op 7 haalt de meet niet

Bekijk zeker ook het filmpje van Bas: 
https://www.youtube.com/watch?v=y68NIIrE4A8

Eén op zeven haalt de meet niet
Vandaag leven 1.700.000 Belgen onder de 
armoedegrens

Vandaag halen 1 op 7 Belgen de meet niet. Hun inkomen is te klein. Deze maand. 
Volgende maand. Hoe hard ze ook hun best doen, hun fiets maakt het hen onmoge-
lijk om de rit uit te rijden. Hij heeft veel mankementen net zoals ons armoedebeleid.
Met de campagne ‘Eén op zeven haalt de meet niet‘, wil Samen Tegen Armoede 
werk maken van een leefbaar inkomen voor iedereen. Het geeft mensen de kans 
om de toekomst te plannen en stappen te ondernemen om uit de armoede te ont-
snappen. Hoe zuinig mensen in armoede ook leven, ze stellen telkens vast dat er 
op het einde van hun budget nog maand over is. De maanden inkorten, kunnen we 
niet. Iedereen een leefbaar inkomen garanderen, kan onze samenleving wel.
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KSA wil niet dat kinderen en jongeren in armoede moeten 
leven. Daarom steken ook wij de schouders onder ‘Samen 
Tegen Armoede’. We roepen alle KSA-leid(st)ers op: 
‘Geef HOOP, KRACHT en WARMTE!’
Dat kan door een Soep op een stoep-actie te organiseren, waar je lekkere zelfge-
maakte soep verkoopt aan voorbijgangers, ook HOOP, KRACHT en WARMTE ver-
koopt.

Het doosje HOOP bevat vijf zakjes posteleinzaad, het doosje KRACHT bevat vijf 
zakjes keukenraapzaad en het doosje WARMTE bevat vijf zakjes pompoenzaad. De 
zaadjes die je verkoopt zorgen voor lekkere knapperige groenten waarmee mensen 
volgend jaar misschien zelf een Soep op de stoep-actie kunnen organiseren.

Op www.samentegenarmoede.be kan je meer informatie vinden en kan je ook jullie 
actie registreren.
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GENIAAL OVER DIGITAAL 
GESCHREVEN
Zet je smartphone uit, de lente is online!

Neen je hoeft niet vlug
je adapter te zoeken
om weer op te laden.

Neen je hoeft niet vlug je 
smartphone op ‘on’ te zetten
om contact te krijgen.

Neen je hoeft niet vlug
in te loggen op internet
om te weten dat het LENTE is.

Zet je smartphone uit
en ga naar buiten
want de lente is online.

Ga naar buiten 
en voel in real die eerst lentezon.

Ga naar buiten
en beluister in real de zang
van de vogels.

Ga naar buiten 
en bekijk in real
die eerste lentekleuren.

Ga naar buiten
en je zult in real
aan mensen zien 
dat het leven zich herpakt.

Want wie je ook bent
de lente brengt een kriebel
in jou teweeg die je aanzet om
te leven, te genieten, te bewegen.

De kracht van de lente is zo sterk
dat ze geen smartphone nodig heeft
om je te bereiken.

Antoon Vandeputte
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God is altijd online

God is altijd online
op het wereldwijde web
bij Hem is nooit een storing
en Zijn server is nooit bezet.

Met God chatten is altijd mogelijk
het contact is levensecht
de verbinding is gelukkig draadloos
ook zonder computer kun je bij Hem terecht.

Hackers kunnen niet storen
Gods firewall werkt altijd correct
je zult hem wel zelf moeten installeren
dan is jouw verbinding perfect.

Gods computer zoekt heel het net af
om te verbinden met jou en mij
we mogen gratis downloaden
en virussen zijn er niet bij.

De beste programma’s kun je bij Hem krijgen
dan loopt je computer als een trein
en mocht je harde schijf toch crashen
dan is God voor jou altijd online.

Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen
Hij heeft zelfs een Handleiding gemaakt
als je die gebruikt als leidraad voor je leven
dan wordt jouw (levens)computer nooit meer gekraakt.

Bron: http://www.myplaceofpeace.com/marcobi3/godisaltijdonline.htm
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Gebed voor internet!

Elke avond als ik lig in mijn bed 
Prevel ik met gesloten mond 
dit kort en vragend gebed 

God waak over al mijn bekenden 
waar ze ook mogen zijn 
Hou ze ver van alle ellende 
Ver van narigheid en pijn 

En Heer dan is er nog iets 
Ik hoop dat U dat voor mij doet 
Een lastige vraag ‘t is niet niets 
Maar zorg a.u.b. dat mijn pc 
niet stuk gaat en het morgen weer doet.

Ik weet het mijn vraag is een vreemde 
maar noodzakelijk wat ik U zweer 
En als ik het niet echt meende 
Dan vroeg ik U het niet hoor Heer 

Maar dat kleine computerkastje 
verbergt meer dan odd en end 
Daar zitten al mijn vrienden 
in dat kleine compartiment 

Ik heb ze goed leren kennen 
Ook door de dingen die ik van ze kreeg 
en Heer… het zou wel moeten wennen 
Als mijn computertje in enen zweeg 

Met vertrouwen kwamen ze bij me binnen 
t is eigenlijk hetzelfde net als bij U 
We sturen elkaar vertrouwelijke dingen 
en onze vriendschap is groot nu

Wanneer U UW hemelse lijst gaat laden 
op UW eigen cd-rom 
Zegen dan al mijn computervrienden
‘k zend dit gebed aan @ GOD .com
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@ GOD – SURFEN 
NAAR DE HEMEL
Bidden 2.0

Wat is bidden? Hoe moet je bidden? Waar ga je bidden? Wanneer bid je het best?
Het kortfilmpje ‘Pray’ legt het jullie visueel aantrekkelijk en haarfijn uit!

Bron: https://www.kuleuven.be/thomas/page/twidden/

En wanneer jullie geen woorden vinden om te bidden, dan helpt 
KSA:

Lieve God, 
Ben je online?
Heb je even tijd om met mij te chatten?
Ik wil Jou graag vertellen 
waar ik blij en dankbaar voor ben.
…
Ik wil Jou graag vertellen 
wat me pijn doet en verdrietig maakt.
…
Ook al zie ik Jou niet, 
ik weet dat Jij er bent 
en dat Jij mij 
en al mijn KSA-vrienden 
graag ziet, 
niet alleen vandaag, 
maar elke dag van ons leven. 
Amen.

Tip: Geef bij de … iedereen de kans om iets aan God te vertellen.
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Ook het KSA-gebed doet God nog altijd veel plezier!

Om de vriendschap ondereen danken wij U, Heer.
Om uw vriendschap bidden wij U, Heer.
Geef zon in ieders hart als wij zingen en spelen, 
trekken en keren, plannen en kamperen.
Vergeef ons, en hou ver van ons 
de ruzies en de vetes, 
het weren van wie minder lijkt, 
het trappen op elkaars geluk.
Hou in ons wakker 
het geloof en het goede vertrouwen 
en wijs ons de wegen en de tekens 
om dit met elkaar te delen.
Help ons zo te leven 
dat ook Gij, Heer, 
aan ons in KSA
veel vreugde moogt beleven.

Tip: Waarom niet eens iedereen een gebed, een bericht, naar God laten sms’en. Ge-
bruik hiervoor onderstaande afbeelding (links). Je kan dit zeker ook in groep doen. 
Ongetwijfeld heeft iedereen God wel iets te vertellen.
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Chatten met God

We moeten het jullie niet vertellen. Jongeren zijn vaak online. Op het toilet, op de 
fiets, tijdens een optreden en in bed. Contact hebben, willen weten wat anderen 
doen, elkaar ‘liken’, vertellen wat ‘cool’ is. Staat God daar ook voor open?

Enkele jongeren gingen op zoek en interviewden mensen met on-line ervaring:
http://www.geloveninsoest.nl/levensvragen/online-met-god/

Waarom niet eens met jullie groep zo’n interviews doen en filmen?

Bidden, online met God zijn, hoe doe je dat? Heeft 
God dan een Facebookpagina of twittert hij vaak? Het 
lijkt wel of God worldwide wireless te bereiken is. Een 
smartphone, tablet of laptop is niet nodig. Toch spre-
ken meer mensen over God dan met God.

Online met God? Het kan wellicht op vele manieren:

 Dank je wel zeggen voor het leven, als je loopt te 
genieten van de natuur.
 Dank je wel zeggen op terugweg na een geslaag-

de KSA-activiteit.
 Twitteren wie God voor jou is. Gewoon je hart 

laten spreken.
 God melden wat je aan onrecht om je heen ziet. 

Bereid zijn er wat aan te doen.
 God melden dat je ruzie hebt gemaakt met je medeleiding, 

en vragen wat je hieraan kan doen.
 Zien wat anderen nodig hebben en daar een ‘serious request’ van maken.
 Inzien dat de nieuwe KSA-leiding hulp nodig heeft en hier werk van maken om 

hen effectief te helpen
 Tijd nemen om de berichten van God te lezen. Veel zijn er gebundeld in de Bijbel.
 Tijd nemen om even stil te staan samen met God. Lees ook eens de K-rubriek in 

het leidingstijdschrift ‘Kompas’.
 Gewoon even stil worden en je door God laten raken door een spel, een bedan-

king, een gevoel.
 Aandachtig leven. Niet blind doorrennen, maar ogen en oren wijd openhouden.
 Aandachtig leven, niet van activiteit naar activiteit rennen maar ogen en oren 

open houden voor de kleine bemerkingen van de kleinste leden en de oudste 
leiders. 

Naar: http://www.geloveninsoest.nl/levensvragen/online-met-god/
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De app ‘Frapp’

Met deze app maak je de wereld elke dag een beetje mooier!

‘De Frapp’ wordt de app liefkozend genoemd door de ma-
kers. Het is een samentrekking van ‘Franciscus’ en ‘app’. 
Met Franciscus bedoelen de initiatiefnemers de bekende 
heilige uit de 12e eeuw die goed zorgde voor de armen en 
de schepping. Maar wij denken dat paus Franciscus ook 
gauw fan zal zijn als hij over de app van Nederlandse ma-
kelij hoort. Wie De Frapp downloadt, gaat namelijk spelen-
derwijs aan de slag met de thema’s milieu, medemense-
lijkheid en vrede. 

‘Maak eens een praatje met je eenzame buurvrouw’ of 
‘eet een week geen vlees’, zijn opdrachten die je ontvangt 
op het moment dat je de virtuele wereld van De Frapp bin-
nengaat. ‘Je komt met je poppetje in een donkere wereld’, vertelt Thomas Hontelez 
van de Franciscaanse Beweging, die de app bedacht heeft. ‘Het doel is om die we-
reld te verbeteren. Dat kan door middel van opdrachten die je moet uitvoeren in 
het echte leven.’

Bron: http://www.inspiratiemagazine.nl/met-deze-app-maak-je-de-wereld-elke-dag-mooier/

De smartphone, mijn paternoster

David Beckham, Cristiano Ronaldo, Justin 
Bieber en vele andere bekende en minder 
bekende medemensen dragen af en toe een 
paternoster of rozenkrans rond hun nek. 
Axel Witsel liet er zelfs eentje tatoeëren. 
Niet dat ze zich allemaal bekeerd hebben of 
massaal weesgegroetjes prevelen, maar het 
is een populair sieraard geworden.
Alhoewel … wielrenner Julien Vermote van 
de ploeg Quick-Step Floors draagt elke wed-
strijd een rozenkrans rond zijn hals als ge-
voel van bescherming en symbool van zijn christen zijn. En … we kwamen ook al 
KSA’ers tegen met een paternoster aan hun schouderstuk.

Is de contactlijst in je smartphone ook niet te vergelijken met een rozenkrans? 
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Zou je niet eens een sms sturen naar iemand in jouw contactlijst die je al lang niet 
meer hoorde?
Waarom niet eens bidden voor iemand uit jouw contactlijst? Het kan met dat eeu-
wenoude gebed van de rozenkrans:

Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met u,
gezegend zijt gij boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons,
arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Een lijst van websites met K-inspiratie

https://www.klj.be/de-k-klj

www.jeugddienstdonbosco.be/zingeving/inspiratievooravondwoordjes
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www.biddenonderweg.org
Zie filmpje rond ‘Bidden onder weg’: 

https://www.youtube.com/watch?v=o7U4CHPxDzw

www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/
www.verderkijken.org

http://www.checkpointtv.be/

www.kerknet.be
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EEN DIGITALE KLOOF? 

De mooiste plek

God loopt over van liefde. Hij schept uit verlangen. Hij wil een wereld vol met men-
sen die zijn kinderen zullen zijn.
Hij denkt daarbij ook aan jou. Jij bent van het begin af aan al in zijn gedachten. Maar 
Hij begint met één mens.
Als God die eerste mens maakt, pakt Hij stof van de grond en vormt dat liefdevol tot 
een persoon van vlees en bloed.
Kijk hem daar staan, die eerste mens. En hij blijft geen pop met hier en daar wat pluk-
jes haar – nee, God blaast hem zijn levensadem in de neus. Zo wordt de mens een le-
vend wezen met gevoel, een kloppend hart en longen die de lucht inzuigen. Hij krijgt 
ook een stel hersens om mee te kunnen denken en een stem die zich laat horen.
‘God, wat goed dat we samen kunnen zijn; U en ik samen!’, zegt hij.
Want dat is wel het meest bijzondere van de mens: dat hij met God kan praten en 
lachten en overleggen, en dat het plezier daarin nooit ophoudt. Ja, dat kun je het 
wonder van de schepping noemen: dat God en mensen met elkaar omgaan als de 
allerbeste vrienden.
En omdat God graag bij de mensen wil zijn, maakt Hij een plek waar Hij ongestoord 
met hen op kan trekken. Hij maakt een tuin, een liefelijk land, dat Eden heet.
Het is een veilige plaats, waar geen dood bestaat, geen ziekte, geen pijn. Alles leeft 
en beweegt en heeft kleur en geur. Vier rivieren stromen door het landschap; op 
het water twinkelt licht als van miljoenen sterren. Er groeien ook tientallen soorten 
bomen, allemaal met hun eigen blad en vrucht. Het is er nooit te warm en nooit te 
koud en altijd vochtig, zodat alles goed kan groeien en bloeien.
Een ideale plek voor de mens!
Die mag van al dat groen en al die vruchten genieten, net als van alle bloemen met 
al die verschillende geuren. En hij voelt zich de koning te rijk, die eerste tuinman.

Uit: Tienerbijbel – Willem de Vink, naar Genesis 2, 4-15, Psalm 139 vers 13-16, Efeziërs 1,4.

Doe-moment

De mens, die we ook Adam noemen, was alleen met God. Hij had tijd om te ge-
nieten van de pracht van de natuur. Laten wij ook even alleen genieten van de na-
tuur. Elke KSA’er moet alleen op zoek gaan naar een mooi stukje natuur en hier een 
foto van maken. Pas als iedereen een foto heeft gemaakt, mogen de foto’s worden 
gedeeld. Nadien moet je de rest van de groep overtuigen waarom jouw foto het 
mooiste plekje toont dat God geschapen heeft.
De jongste leden kunnen het mooiste stukje natuur dat ze ooit zijn tegengekomen 
schilderen of tekenen.
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De toren van Babel

Goed om weten

Mensen zijn ambitieus. Dat is nu zo en dat was eeuwen geleden ook zo. Ze willen 
steeds meer en beter. De inwoners van Babel wilden een toren bouwen, de hoogste 
van de hele wereld. Nog nooit was er zo’n toren gebouwd. Op zich is daar uiteraard 
niets mis mee. Maar … ze waren er zo fel mee bezig dat ze alleen nog aan zichzelf 
dachten. De mensen rondom hen, maar ook God verloren ze uit het oog. Worden 
wij ook zo niet als we alleen maar met onze smartphone bezig zijn? De toren in 
onderstaande cartoon kunnen we vervangen door onze smartphone en helaas kun-
nen de woorden er rond blijven staan. 
Dit verhaal moet bij ons een belletje doen rinkelen! We mogen het zover niet laten 
komen. We mogen de kern van het leven niet uit het oog verliezen!

Het oude bijbelverhaal brandend actueel

De zonen van Noach gaan elk een kant op. Ze krijgen kinderen, kleinkinderen en 
door de jaren heen dus steeds meer nakomelingen. De aarde raakt weer vol met 
mensen. Al die mensen spreken één taal. Ze zoeken elkaar op.
‘Laten we een stad bouwen’, zeggen ze tegen elkaar, ‘dan blijven we bij elkaar en 
staan we samen sterk. We maken er één organisatie van.’
Ze bouwen een stad. Babel noemen ze die. En ze bouwen maar door; de ene per-
soon bouwt nog mooier dan de andere. Huizen worden villa’s. Villa’s worden palei-
zen. Straten worden voorzien van pleinen en parken. 
De stadsbewoners zijn maar wat trots op hun bouwwerk. Ze lopen graag te para-
deren door hun stad, helemaal verrukt van hun eigen prestaties. Ze lopen ook te 
pronken met hun gezonde lijven en dure kleren. Ze verzinnen de gekste dingen en 
doen alles waar ze zin in hebben. Niemand houdt hen tegen. Het stadsleven geeft 
hun het gevoel dat ze machtig zijn als goden. De mensen zijn ervan overtuigd dat 
alles wat ze in hun hoofd halen ook zal lukken.
‘We zijn zo goed dat we alles kunnen wat we maar willen’, zeggen ze tegen elkaar. 
‘Laten we een toren bouwen die zo hoog is dat we er de hemel mee kunnen berei-
ken.’
Dus bouwen ze een toren tot in de wolken, die zijn schaduw werpt tot ver voorbij 
de stadspoort. 
‘Wat goed, hé, die toren!’ roepen de stedelingen elkaar toe. ‘Dat hebben we mooi 
voor elkaar gekregen’. Ze wijzen omhoog en slaan elkaar op de schouders. ‘Samen 
kunnen we alles. We zijn het centrum van de wereld. Onze naam zal altijd blijven 
bestaan. Jaja, kijk maar, met z’n allen kunnen we net zo veel als God’.
Maar God ziet het gevaar. Hij weet waar de stad met zijn toren toe kan leiden. 
‘Dit kan niet goed gaan’, zegt Hij. ‘De mensen voelen zich als goden. En dit is nog 
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maar het begin; ze kunnen nog veel meer. Maar dat zal hen zo trots maken dat ze 
Mij de rug toe zullen keren. Dan zullen ze elkaar vernietigen en de aarde erbij.’
God weet dat de taal de mensen samenbindt. ‘De mensen voelen zich machtig om-
dat ze een en dezelfde taal spreken’, zegt Hij. ‘Daarom zal Ik een spraakverwarring 
veroorzaken, zodat ze elkaar niet meer kunnen verstaan.’
‘Wat zeg je?’ vraagt de een in een vreemde taal.
‘Wat bedoel je?’ vraagt de ander in een andere taal.
‘Ik begrijp je niet’, zegt weer ander in weer een andere taal.
Babel verandert in een stad vol spraakverwarring. Niemand begrijpt de ander nog. 
De burgemeester kan de penningmeester niet meer volgen. De metselaar snapt 
niet wat de architect bedoelt. De leraar vertelt abacadabra aan zijn leerlingen. Alles 
wordt één grote chaos.
De mensen worden stapelgek van elkaar en vertrekken allemaal een andere kant 
op. Uiteindelijk verspreiden ze zich over alle uithoeken van de aarde.
Maar hoe zal God zijn plan nu voortzetten om er te zijn voor alle mensen? Wie zal 
Hij daarvoor kunnen gebruiken?

Ter info: ‘Babel’ betekent ‘verwarring’. Babel staat in de Bijbel symbool voor trotse 
mensen die denken dat ze zonder God kunnen leven.

Uit: Tienerbijbel – Willem de Vink, naar Genesis 9,18-19 en 11,1-9.
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Doe-momenten

 Verdeel de groep in twee. Elke groep moet in volledige stilte een zo hoog moge-
lijke menselijke piramide bouwen.
 Alle ridders van een kubb spel staan centraal op een lijn in het speelveld. De twee 

groepen staan aan de buitenzijde van het speelveld. Deze werpen om de beurt 
met een stok naar een van de ridders. Als een ridder omvalt, mag deze in hun 
eigen speelveld geplaatst worden. Analoog bij de volgende ridders. Met de verza-
meling van de ridders moeten ze een zo hoog mogelijke toren proberen maken. 

 De andere groep mag proberen om deze toren om te werpen, waardoor alle ge-
vallen blokken bij hun toren mogen gevoegd worden of mogen proberen om een 
van de ridders in het midden van het speelveld om te werpen. 

 Het spel is gedaan als de laatste ridder in het centrum van het speelveld is omge-
worpen.

 Als extra moeilijkheid kan dit spel in stilte gespeeld worden, hierdoor kunnen ze 
niet overleggen welke blokken ze willen omwerpen.
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GENIAAL DIGITAAL 
MET JEZUS 
Uiterlijk vertoon

Online maken we allerhande profielen aan. Daarop schetsen we een zo perfect 
mogelijk beeld van onszelf. Onze kleine kantjes worden gauw verborgen. Een 
virtueel ideaalbeeld is snel opgebouwd. Maar ondanks alle uiterlijk en virtueel 
vertoon, moet het uiteindelijk in het ‘hier en nu’ gebeuren … Kan de ander mee-
profiteren van alle kwaliteiten die we onszelf toeschrijven?

Er kwam een jonge man bij Jezus. Hij vroeg: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen 
om het eeuwige leven te krijgen?’
Jezus zei tegen hem: ‘Waarom vraag je mij wat goed is? Alleen God is goed. Als je 
eeuwig wilt leven, houd je dan aan Gods regels’. 
‘Welke regels?’, vroeg de man.
Jezus antwoordde: ‘Je mag niemand vermoorden. Je mag niet vreemdgaan. Je mag 
niet stelen. Je mag niet liegen. Je moet respect hebben voor je vader en je moeder. 
En je moet evenveel houden van de mensen om je heen als van jezelf.’
Toen zei de man: ‘Ik houd me aan al die regels. Wat kan ik nog meer doen?’
Jezus zei tegen hem: ‘Als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat 
je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zal je in de hemel een grote beloning 
krijgen. Als je alles weggegeven hebt, kom dan terug en ga met mij mee.’
Toen de man dat hoorde, liep hij teleurgesteld weg. Want hij was erg rijk.

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Luister goed naar mijn woorden: het is moeilijk voor 
een rijke om in Gods nieuwe wereld te komen. Ik zal het nog sterker zeggen. Het is 
voor rijke mensen heel moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen. Je zult nog 
eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan!’ 

Matteüs 19, 16-24

Vragen voor een groepsgesprek

- Kwam je zelf al foto’s tegen waar je aan twijfelde of ze echt waren of niet?
- Vanuit de sociale media worden verwachtingen gecreëerd. Vind je het moeilijk 

om hieraan te voldoen?



geniaal digitaal - Jaarthema 2017-2018 / 29

Spread the good news – Verspreid het goede nieuws

Hadden Johannes de Doper en Jezus een smartphone, dan gingen ze hun ‘blijde 
boodschap’ beslist via digitale weg de wereld insturen. Wij doen het nu voor hen!

Johannes de Doper zat in de gevangenis. Hij hoorde over alle dingen die Jezus deed. 
Hij stuurde een paar van zijn leerlingen naar Jezus toe met een vraag. Ze vroegen: 
‘Bent u de messias die zou komen? Of moeten we wachten op iemand anders?’
Jezus zei tegen hen: ‘Ga terug naar Johannes. En vertel hem alles wat je hier hoort 
en ziet: Blinde mensen kunnen zien. Mensen die niet konden lopen, lopen rond. 
Mensen met een huidziekte zijn weer beter. Dove mensen kunnen horen. Dode 
mensen leven weer. En arme mensen horen het goede nieuws. Het echte geluk is 
voor iedereen die vertrouwen in mij heeft.’

Matteüs 11, 2-6

Om hierbij te bidden

Door je vriendschap 
voor armen en zieken 
heb Je duidelijk gemaakt 
dat God 
heel veel van mensen houdt, 
Jezus.
En eigenlijk wil ik dat ook doen: 
arme mensen helpen 
en zieken bijstaan.
Misschien dat anderen 
dan ook in mij 
een kind van God gaan zien.

Uit: ‘Kan ik je even spreken?’ van Erwin Roosen

Doe-momenten

 We doen het te weinig, maar we mogen het niet vergeten: ‘Complimenten geven 
aan elkaar’. Geef elkaar maar eens een compliment! 

 (Tip: gebruik een complimentenkaartje: http://www.ksa.be/sites/default/files/K-
Complimentenkaartjes.pdf) 
 Vertel over iedereen iets goeds.
 Schrijf goed nieuws naar de kranten zodat er meer positief nieuws in de kranten 

komt. Als KSA moeten we hierin het voortouw nemen!
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Snel een sms’je sturen, want Lazarus …

Een sms’je sturen om hulp te vragen of om hulp aan te bieden, dat kan WONDE-
REN doen, niet alleen toen maar ook nu!

Lazarus woont in Betanië, samen met zijn zussen Maria en Marta. Zij zijn goede 
vrienden van Jezus. Op een dag wordt Lazarus erg ziek. De zussen sturen een be-
richt naar Jezus: ‘Heer, je vriend Lazarus is ziek.’ Wanneer Jezus dit hoort, zegt Hij 
tegen zijn leerlingen: ‘Lazarus zal niet sterven.’ Hij blijft nog twee dagen waar Hij is. 
Dan zegt Hij tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we gaan naar Judea. Onze vriend Lazarus 
is ingeslapen. Ik ga er naartoe om hem wakker te maken.’ De leerlingen zeggen: ‘Als 
hij slaapt, Heer, dan zal hij er wel weer bovenop komen.’ Maar Jezus bedoelt dat 
Lazarus gestorven is, terwijl de leerlingen denken dat Hij de gewone slaap bedoelt. 
Wanneer Jezus in Betanië aankomt, is Lazarus al vier dagen dood. Zijn lichaam is 
ingepakt met windsels. Het ligt in een grot, waar een grote steen voor staat. Heel 
wat mensen zijn bij Marta en Maria. Ze zeggen: ‘We leven met u mee bij het over-
lijden van uw broer.’ Dan zegt iemand tegen Marta: ‘Jezus is op komst.’ Marta gaat 
naar Jezus. Die zegt: ‘Marta, je broer zal verrijzen. Hij zal na de dood verder leven.’ 
‘Dat weet ik,’ zegt Marta, ‘hij zal verrijzen op de laatste dag.’ Maar Jezus bedoelt 
het anders. Hij zegt: ‘Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal nooit 
meer sterven. Geloof je dat, Marta?’ ‘Ja Heer,’ antwoordt Marta, ‘ik geloof dat U 
de Messias bent, de zoon van God, op wie we zolang gewacht hebben.’ Na deze 
woorden roept ze haar zus Maria. ‘De meester is er’, fluistert ze. Jezus ziet hoe 
Maria en de mensen die bij haar zijn, huilen. Hij vraagt: ‘Waar hebben jullie Lazarus 
neergelegd?’ ‘Kom maar mee, Heer’, zeggen ze. Ook Jezus begint te huilen. Voor de 
opening van het graf ligt een grote steen. ‘Neem die steen weg’, zegt Jezus. Marta 
zegt: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ Ze wil Jezus tegenhouden. De 
mensen rollen de steen weg. Jezus slaat de ogen op en bidt tot God. Daarna roept 
Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ En de dode komt naar buiten. Zijn voeten en 
handen zijn gebonden met windsels en om zijn gezicht is een doek. Jezus zegt tegen 
de mensen: ‘Maak hem los en laat hem gaan.’ Vele mensen die dit zien, zijn daarna 
in Jezus gaan geloven.

Johannes 11, 1-45
Om hierbij te bidden

Dit verhaal lijkt wel een verrijzenisverhaal, Jezus, 
waarin Jij duidelijk maakt 
dat Jij zelfs mensen die al gestorven zijn, 
kunt laten verder leven.
Komt dat omdat jouw liefde óók nooit eindigt? 
Ik denk van wel!

Uit: ‘Kan ik je even spreken?’ van Erwin Roosen
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Doe-moment

Verdeel de groep in twee: de leden van één groep zijn doof en de anderen zijn blind. 
Op het veld staan vier figuren verspreid: Lazarus, Jezus, Marta en Maria. De figuren 
Jezus, Marta en Maria roepen hun eigen naam. De bedoeling is om Jezus bij Lazarus 
te brengen. 
De geblinddoekte groep zal weten wie Jezus is, maar ze zien hem niet staan. De 
dove groep zal de vier personen zien staan, maar ze horen niet weten wie Jezus is. 
Door samen te werken kunnen ze ‘Jezus’ vinden en hem bij Lazarus brengen.

Een bericht voor Jaïrus

In het nieuws op 20 juni 2017

BIJNA GEWURGD EN DAN IN KANAAL GEGOOID:
JONGEREN FILMEN EIGEN PESTGEDRAG.

Een 12-jarige jongen werd in Ranst belaagd door drie jongeren van 15, 16 en 20 
jaar. Op de beelden is te zien hoe de jongen in het nauw wordt gedreven tegen een 
boom, waarna twee gasten de bloedtoevoer naar zijn hersenen afsnijden door zijn 
halsslagaders dicht te drukken. De jongen valt flauw. ‘Die laten we liggen en we zijn 
weg’, zegt een van de daders.
De jongen komt uiteindelijk weer bij en is duidelijk de kluts kwijt. Nog voor hij hele-
maal bij zijn positieven is, krijgt hij opnieuw een klap op het hoofd. Hij barst daarna 
in tranen uit. Het beeld springt vervolgens naar een andere scène aan het Nete-
kanaal, waar de jongen in het water wordt gegooid. De twee pesters die in beeld 
komen, lijken het allemaal heel grappig te vinden en lachen het slachtoffer uit ter-
wijl hij naar de kant zwemt. 
Het zijn harde beelden die online circuleren. Er wordt geschokt gereageerd op het 
pestfilmpje. Toch blijkt uit Belgisch onderzoek dat één op tien jongeren gepest 
wordt via het internet.

Wanneer is iemand dood?

Bovenstaand voorbeeld van pestgedrag laat duidelijk zien dat iemand ‘dood’ kan 
zijn ook al leeft hij nog. Misschien overkwam het dochtertje van Jaïrus wel het-
zelfde.

Er kwam een grote groep mensen naar Jezus toe. Er kwam ook een man die Jaïrus 
heette. Hij was een leider van de synagoge. Jaïrus zag Jezus en knielde voor hem. Hij 
zei tegen Jezus: ‘Luister alstublieft naar mij. Mijn dochter gaat dood! Kom alstublieft 
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mee en leg uw handen op haar hoofd. Dan zal ze beter worden en blijven leven.’ 
Toen ging Jezus met Jaïrus mee.
Terwijl Jezus onderweg nog sprak tegen een vrouw, kwam er iemand met een be-
richt voor Jaïrus. Hij zei: ‘Uw dochter is gestorven. U kunt Jezus nu maar beter met 
rust laten’. Jezus hoorde dat en zei tegen Jaïrus: ‘Wees niet bang! Blijf geloven.’ 
Jezus liet niemand meegaan, behalve Petrus, en de broers Jakobus en Johannes. 
Ze kwamen bij het huis van Jaïrus. Daar hoorden ze veel lawaai. Binnen stond een 
groep mensen te huilen en te schreeuwen. Jezus zei: ‘Waarom staan jullie zo hard 
te huilen? Het meisje is niet gestorven, maar ze slaapt.’
De mensen lachten hem uit. Maar Jezus stuurde iedereen naar buiten. Hij nam al-
leen de ouders van het meisje mee, en de drie leerlingen. Ze gingen naar de kamer 
waar het meisje lag. Jezus pakte haar hand vast en zei: ‘Talita koem’. Dat betekent: 
‘Meisje, sta op!’ Meteen stond het meisje op en ze begon te lopen. Ze was twaalf 
jaar.
Iedereen die het gezien had, was stomverbaasd. Jezus zei tegen hen: ‘Niemand mag 
dit te weten komen!’ En hij zei ook: ‘Geef haar wat te eten.’

Marcus, 5, 21-24 en 35-43

Om hierbij te bidden

Vaak twijfel ik 
aan de wonderen 
die over Jou worden verteld, Jezus.
Zijn ze wel echt gebeurd?
Toch wil ik Je vragen 
dat Je ook mij ‘nieuw leven’ geeft, 
wanneer de vriendschap 
in mijn hart gestorven is.

Uit: ‘Kan ik je even spreken?’ van Erwin Roosen

Doe-momenten

PESTEN IN KSA, HET KAN EN MAG NIET!!!
 Maak pesten en ook cyberpesten bespreekbaar in jullie groep. PRATEN WERKT!!! 

Een groepsgesprek hierover kan veel leed vermijden.
 Jullie kunnen zelf wonderen doen door gepeste mensen ‘nieuw leven’ te geven!
 Info vinden jullie op www.kieskleurtegenpesten.be en www.cyberpesten.be.
 Onderneem zelf een actie tijdens de eerste week van februari. Dit is de jaarlijkse 

‘Week tegen pesten’.
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Knutselidee
 Laat nieuw leven groeien uit een ei of 

een aardappel. Knutsel met waterkers en 
maak iemand ‘levend’ door jullie knutsel-
werkjes als geschenk te geven.

 Via onderstaande link vind je in de vorm 
van een leuk filmpje meer info over hoe je 
dat praktisch aanpakt:

 https://www.youtube.com/
watch?v=BmxzAWjrtnY

Bericht verzonden. Pas op, Pilatus!

Ken jij Claudia Procula?

Neen, wel dat was mevrouw Pontius. Ze was de klein-
dochter van keizer Augustus. Tegen de gewoonte van die 
tijd in mocht ze haar man Pontius Pilatus vergezellen naar 
zijn diplomatieke post in Palestina. Ze verhuisden in het 
jaar 26.
Claudia wordt een ‘Joodse proseliet’ genoemd in bronnen 
buiten de bijbel. Dat is iemand die belangstelling heeft 
voor het Joodse geloof. Dat blijkt uit de manier waarop 
ze over Jezus spreekt. Ze noemt hem ‘Die Rechtvaardige’. 
Dat is een mens uit één stuk. Betrouwbaar, zonder be-
drog. Een mens die leeft … dicht bij God.
Hieruit blijkt haar respect voor Jezus. Ze springt voor hem op de bres en laat in 
een sms naar haar man duidelijk weten dat ze in de onschuld van Jezus gelooft. 
Dat werd haar duidelijk in een nachtelijke droom. Maar wat Claudia precies heeft 
gedroomd, dat weten we niet.

Uit de bijbel

Op het Joodse Paasfeest liet Pilatus altijd één gevangene vrij. Het volk mocht ie-
mand kiezen. Op dat moment zat er iemand in de gevangenis die Barabbas heette. 
Het was een bekende gevangene. Pilatus vroeg aan de mensen die bij hem geko-
men waren: ‘Wie moet ik vrijlaten? Barabbas of Jezus die messias genoemd wordt?’
Pilatus wist precies waarom de priesters en de leiders Jezus bij hem gebracht had-
den. Dat was omdat ze jaloers waren op Jezus.
Pilatus zat klaar om een beslissing te nemen. Op dat moment kwam er een bericht 
van zijn vrouw: ‘Pas op! Bemoei je niet met die man, want hij is onschuldig! Ik heb 



34 / geniaal digitaal - Jaarthema 2017-2018

vannacht een vreselijke droom gehad, die met hem te maken had.’
Maar de priesters en de leiders zeiden tegen de mensen: ‘Jullie moeten zeggen dat 
Barabbas vrijgelaten moet worden en dat Jezus gedood moet worden.’ Dat deden 
de mensen. Toen vroeg Pilatus nog een keer: ‘Wie van de twee moet ik vrijlaten?’ 
De mensen riepen: ‘Barabbas!’ Pilatus zei: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die 
messias genoemd wordt?’ De mensen riepen allemaal: ‘Hij moet aan het kruis!’

Matteüs 27, 15-22

Om hierbij te bidden

Hoe komt het 
dat sommige mensen 
niets van Jou moesten hebben, Jezus, 
en dat ze Je 
voor eeuwig en altijd 
uit de weg wilden ruimen?
Was het omdat Je 
misschien te véél 
van mensen hield?
Gelukkig was jouw liefde sterker dan de dood!

Uit: ‘Kan ik je even spreken?’ van Erwin Roosen.

Doe-moment

Keuzes maken is niet altijd eenvoudig. Elke keuze die je maakt heeft ook gevolgen.
Maak een uitgebreide lijst op met zaken waar men telkens moet kiezen: start met 
gemakkelijke dingen en eindig met zaken die moeilijk zijn en waarover met moet 
discussiëren. 
Bijvoorbeeld: Maak een keuze tussen:
- Groen of blauw
- Spaghetti of frietjes
- …
- Winnen en vals spelen of verliezen en fair spelen
- Met je beste vrienden in een groep zitten of nieuwe mensen leren kennen.
- …

Tip: Het zou superleuk zijn mochten wij jullie lijsten ontvangen! Naar dirk@ksa.be 
kan je ze mailen.
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Emoji’s ontcijferen

Naar welk verhaal over Jezus verwijzen deze emoji’s?

Benieuwd naar de oplossing? Lees dan volgende zin van rechts naar links.
.lednub ezed nav anigap etstaal ed po kjiK

Zet andere evangelieverhalen om in emoji’s en laat een andere groep die ontcijfe-
ren. Hier enkele evangelieverhalen ter inspiratie:

- De boodschap van de engel aan Maria dat ze zwanger zal worden.
- De geboorte van Jezus.
- Johannes de Doper doopt Jezus.
- Jezus geneest een blinde.
- Jezus stilt de storm op het meer.
- Jezus roept Zacheüs uit de boom.
- Het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
- Het verhaal van de verloren zoon.
- … 
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Een gedachtenexperiment

Wat als God op Whatsapp of Messenger zat? Wat als je kon chatten met hem? Wat 
zou je hem vragen?

Wat als Twitter 2000 jaar geleden al bestond? Wat voor Tweets zou Jezus plaatsen? 
Welke Hashtags zou hij gebruiken?

Wat als God een instagram-account had? Hij zou er foto’s uit de hemel op plaatsen. 
Hoe ziet de hemel op aarde er op instagram uit? Hoe kunnen we zo’n foto maken?

Tip: Dit gedachtenexperiment kan je promoten of inleiden met dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=H7bptlghy6Q

WAT ALS de gsm eerder was uitgevonden?

Het Facebookprofiel van …

Maak het Facebookprofiel van 
- Jezus
- Maria 
- Engel Gabriël
- De apostel Petrus
- De apostel Paulus
- …

Aan de hand van deze vragen:
- Wat zouden ze over zichzelf vertellen?
- Wie zouden hun vrienden zijn?
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- Welke foto’s zouden er verschijnen?
- Wat zouden ze nu leuk vinden?
- Waarvoor zouden ze boos zijn?
- …

Jezus, uitvinder van de tweets?

Bekijk dit filmpje:
http://m.deredactie.be/#!/snippet/58b5f7b5c9976f06001e08a4

Mocht Jezus nu geboren zijn, dan hadden we wellicht geen vier evangeliën met ver-
halen over zijn woorden en daden. Ongetwijfeld kwam er verslag van zijn optredens 
via 140 Twitter-tekens of via Facebook met foto’s. Tal van reviews zouden te vinden 
zijn op internet, maar misschien ook heel veel verwensingen, zoals je nu dagelijks 
kan zien via sociale media.
Maar … het is niet zo. Jezus leefde niet in een digitaal tijdperk. We moeten het doen 
met verhalen van horen zeggen, verhalen die zelfs bijna een eeuw later zijn opge-
schreven. Dat maakt het ook wel spannend, want we moeten altijd ons best doen 
om zijn woorden en daden te begrijpen en toe te passen in ons leven.
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En toch … lang voor Twitter stuurde Jezus al tweets de wereld in. Hij was een expert 
in korte berichten. In soms minder dan 140 tekens (meer kan het niet zijn op Twit-
ter) weet Jezus zijn boodschap weer te geven. Een paar voorbeelden:

#Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
#Geef aan de keizer wat de keizer toekomt.
#Sta op, neem je bed en ga naar huis.
#Ik ben het licht van de wereld. (30 tekens!!!)

Hoe zou Jezus vandaag zijn boodschap de wereld insturen?

Doe-momenten
 Ga op zoek andere tweets van Jezus in de Bijbel.
 Maak een actuele tweet die Jezus vandaag zou kunnen versturen.
 Verspreid een tweet met een positieve boodschap.

Het doe-moment kan je ondersteunen met het filmpje ‘Follow Jesus on Twitter’ via 
deze link: https://www.youtube.com/watch?v=S-hW680pCLs
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GENIAAL DIGITAAL VIEREN 
EN BEZINNEN
Eucharistieviering

Begroeting en kruisteken (door priester) 

Hartelijk welkom allemaal.
Laten we hier in ‘real life’ (in levende lijve) samen zijn
rond de woorden en de tafel van Jezus.
Verbonden met elkaar zijn we samen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord (door groepsleiding)

Het internet is niet meer uit het leven weg te denken. 
Mensen zijn voortdurend online, 
om informatie op te zoeken, 
om contacten te leggen en te onderhouden, 
om te gamen, 
om naar muziek te luisteren of naar filmpjes te kijken, 
om zichzelf aan de wereld te tonen … 

Het internet is de grootste evidentie. 
Facebook en andere sociale media zijn 
een deel van ons leven en identiteit geworden. 
Hedendaagse snufjes als smartphones en tablets 
doen de barrière tussen het echte leven en het online leven 
steeds meer vervagen. 
Wie weet zijn we in de nabije toekomst allemaal voortdurend online.

Het wereldwijde web en de digitale mogelijkheden 
hebben een grote invloed op ons leven
en ook op de manier waarop jongeren hun geloof beleven.
Er zijn heel wat opties om vandaag online met geloof bezig te zijn. 
Facebookgroepen verbinden mensen in hun geloof. 
Via een app op de smartphone kan je dagelijks een stukje uit de bijbel lezen.
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Je kan religieus geïnspireerde filmpjes bekijken. 
Zelfs digitaal een kaarsje laten branden behoort tot de mogelijkheden. 
En één van de nieuwste trends is Twidden, bidden via Twitter.

Ook al spreken we nu voor sommige mensen wellicht ‘latijn’,
het is duidelijk dat de K in KSA ook zijn weg vindt in onze digitale wereld. 
Met nieuwe jaarthema ‘Geniaal digitaal’ prikkelt KSA nog meer onze digitale crea-
tiviteit.
We worden uitgedaagd om de digitale wereld 
op een goede manier te integreren in onze werking.
Maar ook al zijn we veel online, we gaan het nieuwe werkjaar vooral echt beleven!

Bidden om vergeving 

Mogelijkheid 1:

Priester:
De digitale mogelijkheden hebben een grote invloed op ons leven, helaas niet altijd 
positief.
Daarom willen we nu eerst bidden om vergeving.

Lid 1:
We zijn heel veel bezig met onze smartphone. Die lijkt wel de 6de vinger aan onze 
hand.
Lid 2:
We kunnen niet meer leven zonder onze smartphone, we zijn verslaafd. 
We zijn blind voor de mensen om ons heen.
We horen het niet als iemand ons aanspreekt 
en hebben vaak geen tijd en woorden meer om echt met iemand te praten.
Lid 1:
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.

Lid 3:
Alles wat we meemaken, delen we met de hele wereld. 
Iedereen moet weten waar wij zijn en wat we doen. 
Lid 4:
We laten alleen onze mooiste kant zien op Facebook.
We zijn vaak jaloers over wat anderen kunnen, doen en beleven.
We houden de schijn graag hoog en laten niet altijd zien hoe het echt in elkaar zit.
Lid 3:
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
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Lid 5:
Met één muisklik kunnen we zoveel. 
Dankzij die digitale revolutie gaat alles zoveel sneller, vlotter …
Lid 6:
Het is zo gemakkelijk om harde woorden te typen.
Met één muisklik kraken we iemand van achter onze computer of laptop.
Pesten via onze tablet of smartphone gebeurt simpelweg met één vinger.
Lid 5:
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.

Priester:
Moge de barmhartige God onze fouten deleten én vergeven en ons helpen om te 
leven in het spoor van Jezus. Amen.

Mogelijkheid 2:

Priester:
De digitale mogelijkheden hebben een grote invloed op ons leven, helaas niet altijd 
positief.
Daarom willen we nu eerst bidden om vergeving.

Lid 1:
We zijn heel veel bezig met onze smartphone. Ook tijdens de KSA-activiteiten lijkt 
deze belangrijker dan onze vrienden. We horen de anderen niet eens klagen hier-
over omdat we teveel bezig zijn met ons perfect digitaal leven.
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.

Lid 2:
Alles wat we meemaken, zowel thuis als in KSA, delen we met de hele wereld. Ie-
dereen moet weten waar wij zijn en wat we doen. Toch laten we op Facebook enkel 
onze mooie kanten zien en stellen onszelf vaak beter voor dan we in werkelijkheid 
zijn.
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.

Lid 3:
Met één muisklik kunnen we zoveel. Toch surfen we sneller naar dingen om ons te 
amuseren tijdens een KSA-activiteit of -kamp dan naar zaken om anderen te helpen.
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.

Priester:
Moge de barmhartige God onze fouten deleten én vergeven en ons helpen om te 
leven in het spoor van Jezus. Amen.
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Openingsgebed (samen bidden) 

Mogelijkheid 1:

Lieve God, 
Ben je online?
Heb je even tijd om met mij te chatten?
Ik wil Jou graag vertellen 
waar ik blij en dankbaar voor ben.
…
Ik wil Jou graag vertellen 
wat me pijn doet en verdrietig maakt.
…
Ook al zie ik Jou niet, 
ik weet dat Jij er bent 
en dat Jij mij 
en al mijn KSA-vrienden 
graag ziet, 
niet alleen vandaag, 
maar elke dag van ons leven. 
Amen.

Mogelijkheid 2:

Lieve God,
Jij bent altijd online.
Met Jou chatten is altijd mogelijk.
Het contact is levensecht.
Een bericht of tweet om hulp, blijft nooit onbeantwoord. 
In KSA’ers en andere mensen kom Jij ons nabij.
Help ons om niet af te melden 
als anderen contact zoeken.
Dat we luisteren 
naar wat anderen te vertellen hebben 
en elkaar met raad en daad bijstaan. 
Zo gaan we samen 
voor een betere geniale digitale wereld 
vandaag en morgen en alle dagen van ons leven.
Amen.
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Eerste lezing

Onder de titels ‘Geniaal over digitaal geschreven’, ‘Een digitaal kloof?’ en ‘Geniale 
doordenkers’ in deze bundel vinden jullie passende teksten om als eerste lezing te 
gebruiken. Een leid(st) kan het voorlezen.

Tussenzang

- Hier kunnen jullie een lied zingen. (zie liederen op de website www.ksa.be/K)
- Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon …) 

bespelen.

Evangelie 

Kies zelf een evangeliestukje uit de rubriek ‘Geniaal digitaal met Jezus’. Daar vinden 
jullie verschillende mogelijkheden. 

Homilie (door priester)

Geloofsbelijdenis

De geloofsbelijdenis kan je allemaal samen uitspreken of beurtelings (dat wil zeg-
gen: een stukje door de voorganger en een stukje door alle aanwezigen).

God is met mij op weg door het leven.
Hij is voor mij een bron van licht, 
die mij sterkt in de chaos van terreur.

Jezus is mijn vriend, 
Hij laat mij zien 
hoe ik in het leven kan staan 
om iets te kunnen betekenen 
in de duisternis van deze wereld.
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De geest is voor mij als een vuur.
Hij geeft licht aan mijn moeilijke momenten;
Hij laat mij zien wat belangrijk is 
in de wereld om mij heen.

Ik vertrouw op de gemeenschap 
die hier bijeen is.
Ook KSA betekent veel voor mij.
Maar ook de mensen die hier niet zijn, 
draag ik met mij mee.
Zij zijn het die samen met mij 
door het donker van de nacht 
naar het licht willen trekken.

Voorbeden

Er kan gerust een keuze gemaakt worden uit onderstaande voorbeden. Jullie kun-
nen ook zelf voorbeden schrijven.

Mogelijkheid 1:

Priester:
God is altijd online om naar ons te luisteren. Laten we hem zeggen wat er leeft in 
ons hart.

Lid 7:
Dat we altijd online zouden zijn voor kinderen, jongeren en andere mensen die het 
moeilijk hebben. Laten we altijd luisteren en steeds bereid zijn om te helpen.

Samen zeggen: 
Wil ons hierbij helpen, Heer.

Lid 8:
Dat we de digitale technologie zouden gebruiken om mensen met elkaar te ver-
binden, om ons geloof te delen met elkaar en om meer aandacht te hebben voor 
God door bijvoorbeeld ook eens de stukje evangelie te lezen op onze smartphone 
of eens te bidden.

Samen zeggen: 
Wil ons hierbij helpen, Heer.
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Lid 9:
Dat we de moed zouden hebben om op sociale media te reageren tegen bood-
schappen die oproepen tot haat of haat verspreiden. Dat we altijd hoop en liefde 
zouden uitdragen.

Samen zeggen: 
Wil ons hierbij helpen, Heer.

Lid 10:
Dat we af en toe onze smartphone zouden uitzetten om samen spelletjes te spelen.
Dat we aandacht te hebben voor mensen die door omstandigheden geen deel uit-
maken van de online-wereld.

Samen zeggen: 
Wil ons hierbij helpen, Heer.

Lid 11:
Dat we het aandurven om eens wat rust en stilte toe te laten in ons leven. 
Dat we niet bang zouden zijn van een tech-sabbat, één dag in de week niet digitaal 
verbonden zijn met de rest van de wereld.

Samen zeggen: 
Wil ons hierbij helpen, Heer.

Lid 12:
Dat we geduld leren hebben. Dat niet alles: altijd, direct, hier-en-nu moet zijn. De 
snelheid van de digitale wereld bepaalt immers ook ons levensritme en ons omgaan 
met elkaar.

Samen zeggen: 
Wil ons hierbij helpen, Heer.

Priester:
Goede God, luister naar deze voorbeden en naar wat er leeft in ons hart. Dat we 
altijd bouwen aan een geniale digitale wereld zoals Jij die voor ons droomt voor 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
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Mogelijkheid 2:

Priester:
God is altijd online om naar ons te luisteren. Laten we hem zeggen wat er leeft in 
ons hart.

Lid 7:
God, help ons dat we steeds bereid zijn om te luisteren naar de anderen, dat we 
in onze ideale digitale wereld ook plaats maken om een luisterend oor te zijn voor 
onze medemens die een probleem heeft in de reële, niet ideale wereld.

Samen zeggen: 
Wil ons hierbij helpen, Heer.

Lid 8:
God, help ons om de digitale technologieën in eerste plaats te gebruiken om ande-
ren te helpen en niet enkel om onszelf te verrijken. Dat we er contacten mee leggen 
en nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Samen zeggen: 
Wil ons hierbij helpen, Heer.

Lid 9:
God, geef ons de moed om op sociale media te reageren tegen onrecht. Dat we 
dit niet wegklikken, maar er tegen in gaan. Dat we overtuigd blijven uitkomen voor 
Jouw hoop en liefde.

Samen zeggen:
Wil ons hierbij helpen, Heer.

Lid 10:
God, geef ons de kracht om af en toe onze smartphone uit te zetten om nog eens 
een echt gesprek aan te gaan, dat we nog kunnen spreken met en tegen elkaar, dat 
we ook de personen die niet vertrouwd zijn met de digitale media een gelijke kans 
geven.

Samen zeggen: 
Wil ons hierbij helpen, Heer.
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Lid 11:
God, geef ons de kracht om niet altijd onmiddellijk antwoord te verwachten. Dat 
we de snelheid van de digitale wereld niet doortrekken voor onze medemens. Dat 
we van de mensen om ons heen geen snelheden verwachten die we zelf niet eens 
kunnen halen. 

Samen zeggen: 
Wil ons hierbij helpen, Heer.

Priester:
Goede God, luister naar deze voorbeden en naar wat er leeft in ons hart. Dat we 
altijd bouwen aan een geniale digitale wereld zoals Jij die voor ons droomt voor 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Muziek

Ondertussen kunnen leden de gaven aanbrengen. 

Gebed over de gaven (samen bidden) 

Lieve God,
Jij bent er voor ons, voor elke mens.
Ook al zien we Jou niet, Jij blijft met ons verbonden.
Zo lijkt onze digitale wereld al eeuwenoud.
Door Jezus werden brood en wijn 
de tastbare tekenen van onze verbondenheid.
Mogen dit brood en deze wijn onze band met elkaar versterken.
Dat wij Jou niet loslaten, 
dat wij elkaar niet loslaten.
Dit vragen wij Jou vandaag voor elke dag van ons leven.
Amen.
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Dankgebed (door priester) 

Onze Vader

Leden en leiding, of een aantal van hen, kunnen een kring vormen rond het altaar. 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. 
Amen.

Vredewens (door priester) 

Lieve God, 
wij bidden Jou om vrede.
Dat wij ons niet laten opstoken 
door de oproepen tot haat, geweld of terreur 
die we dagelijks tegenkomen op sociale media, 
maar ons verbonden weten 
met boodschappen van hoop,
met boodschappen die oproepen tot vrede en verbondenheid,
en die als tegengewicht worden gepost. 
Dat wij deze berichten liken 
en zo mee zorgen voor een mooie wereld, 
een wereld vol van Jouw vrede.

De vrede van de verrezen Heer Jezus zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede en vreugde door aan elkaar.
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Lam Gods

Tijdens de communie 

Hier kunnen jullie een lied zingen. (zie liederen op de website www.ksa.be/K)
- Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon …) 

bespelen.

Bezinning na de communie

Mogelijkheid 1:

God van liefde, 
wij mensen stellen hoge eisen, 
aan U, aan onszelf en aan elkaar.
Wij leven naar het motto: 
hoe meer, hoe groter, hoe duurder … 
des te beter.
Het beste is maar net goed genoeg.

Zo vergeten we vaak te snel 
dat U zich niet laat imponeren door mooie woorden, 
dat U zich niet laat inpalmen door mooie geschenken, 
dat U geen God bent van topprestaties en wereldrecords.
Nee, U laat ons steeds weer voelen 
dat U een God bent die het kleine eert, 
dat U een God bent die het schijnbaar waardeloze waardeert, 
dat U een God bent die onze goede bedoelingen telt.

Wij willen zo graag aardig gevonden worden 
dat we soms meer uit eigenliefde 
dan uit liefde voor die ander 
een helpende hand of een troostende schouder bieden.
Wij willen zo graag geprezen en bewonderd worden 
dat we vergeten 
dat ook die ander bewonderenswaardig en prijzenswaardig is.
Het lijkt er soms op dat wij concurreren om Uw aandacht en liefde.
Alsof U niet overvloedig zou beschikken over liefde voor ieder van ons.
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Jullie kennen vast wel deze gedachte van studenten:
Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet.
Hoe meer ik weet, hoe meer ik vergeet.
Hoe meer ik vergeet, hoe minder ik weet.
Waarom nog naar school?

Maar wat te denken van deze:
Hoe meer ik geef, hoe minder ik heb.
Hoe minder ik heb, hoe minder ik mis.
Hoe minder ik mis, hoe rijker ik ben.
Waarom durf ik nauwelijks te delen?

(naar Marianne Houben)

Mogelijkheid 2: 

Jezus, 
Zoon van God, zeggen ze.
Superstar zeggen ze.
Verlosser van de wereld, zeggen ze.
Je zit hoog in de hemel, wordt gezegd.

Maar volgens mij ben Je dichtbij.
Je was als kind nieuwsgierig.
Je kon kwaad worden, als de tempel een markthal was.
Je werd beroerd van al het onrecht in jouw tijd.
Je hebt gehuild, toen een goede vriend dood was.
Je was bang en bedroefd, 
toen je wist dat je verraden en vermoord zou worden.

Je kon feesten, als er een reden voor was.
Je had vrienden nodig, net als ik.
Je hield van de mensen om je heen.

Je was mens als iedereen.
Misschien juist daarom dat je Zoon van God was en bent.
Als mens kon je laten zien wat Gods bedoeling is met onze wereld.

Peter Berkien
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Slotgebed (samen bidden) 

Om de vriendschap ondereen danken wij U, Heer.
Om uw vriendschap bidden wij U, Heer.
Geef zon in ieders hart als wij zingen en spelen, 
trekken en keren, plannen en kamperen.
Vergeef ons, en hou ver van ons 
de ruzies en de vetes, 
het weren van wie minder lijkt, 
het trappen op elkaars geluk.
Hou in ons wakker 
het geloof en het goede vertrouwen 
en wijs ons de wegen en de tekens 
om dit met elkaar te delen.
Help ons zo te leven 
dat ook Gij, Heer, 
aan ons in KSA
veel vreugde moogt beleven.

Zending en zegen 

Priester:
Vrienden KSA’ers, goede mensen, mogen we allemaal geniaal digitaal in het leven 
staan en zo onze verbondenheid met God en elkaar versterken. Dat we voor elkaar 
altijd online zijn! Dat we altijd Jezus’ boodschap van hoop, liefde en vrede uitdra-
gen. Moge de lieve God ons daartoe zegenen, Hij die is + Vader, Zoon en Heilige 
Geest. Amen.

We wensen de KSA’ers een geniaal digitaal werkjaar toe met heel veel levensecht 
spelplezier! 
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Bezinningsmoment(en) 

Onder de rubrieken ‘Een digitale kloof?’ en ‘Geniaal digitaal met Jezus’ vinden jullie 
heel wat materiaal om een bezinningsmoment in elkaar te boksen. 
Je kan dit materiaal combineren met een aantal stukken uit de viering zoals een 
gebed, voorbeden, het Onze Vader …
Met de groep een lied zingen of iemand op zijn instrument (bv. gitaar) laten spelen, 
maakt het nog toffer voor leden en leiding.

Werkgroep K wenst jullie geniale bezinningsmomenten en vergeet zeker niet om er 
iets digitaals in te verwerken! Een filmpje is altijd een meerwaarde.
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GENIALE DOORDENKERS
Hieronder staan nog enkele teksten. Verzin er zelf een geniaal doe-moment bij. 
Wil deze geniale doe-momenten en andere leuke ideeën digitaal via dirk@ksa.be 
bezorgen.

Lettergebed

Er waren eens twee mannen 
die samen aan tafel gingen.
Vóór ze gingen eten, 
begonnen ze te bidden.

De eerste man had een prachtig gebed 
met mooie woorden 
en lange zinnen.
Toen hij amen zei, 
begon de tweede man:
‘A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z’
‘Wat is dát voor een gebed?!’ 
vroeg de eerste man.
De tweede man antwoordde: 
‘Ik vind niet zo gemakkelijk mijn woorden, 
daarom geef ik God de letters 
en dan vertrouw ik er op 
dat Hij er een mooi gebed van zal maken.’

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.

Iets van God

Toen God de hemel en de aarde had geschapen, 
wilde Hij iets van zichzelf achterlaten.
Hij zocht naar een plaats om dat te verbergen.
‘Want’, zo dacht God, 
‘wat de mens gemakkelijk vindt, 
weet hij niet naar waarde te schatten’.
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Eén van zijn engelen zei:
‘Verstop het onder de sneeuw 
van de hoogste bergtop van de wereld.’
God schudde zijn hoofd: 
‘Nee, de mens is avontuurlijk. 
Hij zal vlug genoeg leren 
de hoogste bergtop te beklimmen.’

‘Verberg het dan in de diepten van de aarde’, 
zei een andere engel.
‘Nee, de mens zal op een dag ontdekken dat hij kan graven.

‘Waarom niet op de bodem van de oceaan’, 
zei een ander.
Toen zei God: 
‘Ik heb de mens een verstand gegeven.
Op een dag zal hij schepen kunnen bouwen 
en de machtigste oceanen bevaren.’

‘Waar dan, God?’ vroegen zijn engelen.
Toen zei God:
‘Ik denk dat Ik het 
in het hart van de mens zelf zal verbergen’.

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.

Geconcentreerd leven

Op een dag vroeg men aan een wijze man 
hoe hij rustig en geconcentreerd kon leven 
ondanks zijn bezigheden en beslommeringen.

Hij antwoordde:
‘Als ik sta, dan sta ik, 
als ik ga, dan ga ik, 
als ik eet, dan eet ik, 
als ik spreek, dan spreek ik’.

De mensen zeiden:
‘Maar dat doen wij toch ook, 
wat doet u dan eigenlijk nog meer?’
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De wijze man zei opnieuw:
‘Als ik sta, dan sta ik, 
als ik ga, dan ga ik, 
als ik eet, dan eet ik, 
als ik spreek, dan spreek ik’.

En opnieuw zeiden de ondervragers: 
‘Maar wij doen precies hetzelfde!’

Toen zei de wijze man:
‘Nee, als je zit, dan sta je al, 
als je loopt, dan wil je er al zijn, 
als je eet, ben je al klaar, 
en als je spreekt, dan luister je meestal 
al niet meer naar het antwoord.’

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.

De taal van de stilte

Twee goede vrienden bleven maar ruzie maken.
Een van hen ging raad vragen aan een bekende wijze man.
Nadat hij geluisterd had, zei de wijze:
‘Je moet leren luisteren naar je vriend.’

De man kwam een maand later 
opnieuw bij de wijze man en zei:
‘Ik heb goed geluisterd naar alle woorden 
die mijn vriend heeft gezegd.’

Toen zei de wijze met een glimlach: 
‘Ga nu terug naar je vriend 
en luister nu ook naar elk woord 
dat hij niet heeft gezegd.’ 

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.
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Bij de kapper

Een man ging naar de kapper 
om zijn haar en baard te laten knippen.
Ze begonnen te praten …

De kapper zei:
‘Ik geloof niet dat God bestaat.’
‘Waarom zeg je dat?’ vroeg de man.
‘Wel, als je naar de wereld kijkt, 
zie je zo dat God niet bestaat.
Als Hij echt bestaat, zouden er dan zoveel zieken zijn?
Zouden er dan zoveel mensen met een handicap zijn?
Nee, als Hij echt bestond, was er geen ellende op aarde.’
De man werd er stil van.
De kapper was intussen klaar en de man verliet de zaak.

Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat 
met lang haar en een onverzorgde baard.
De man liep terug naar de kapperszaak 
en zei tegen de kapper: ‘Kappers bestaan niet!’
‘Maar ik ben toch een kapper 
en ik sta hier vlak voor je’, antwoordde de kapper.
‘Nee!’, zei de klant, ‘Kappers bestaan niet. 
Als zij echt bestonden,
zouden er geen mensen meer rond lopen 
met lang haar en onverzorgde baarden.’
De kapper antwoordde: ‘Ach, kappers bestaan wel.
Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons komen.’
‘Precies!’, zei de man, ‘En dat is ook zo met God. 
Hij bestaat zeker. 
Het zijn gewoon de mensen die Hem niet opzoeken. 
Daarom is er zoveel ellende op de aarde.’

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.

De goede sfeer

De abt van het klooster maakte zich zorgen 
over de sfeer onder zijn monniken. 
Hun ijver verflauwde, zowel bij het werk als bij het bidden.
Bovendien was de liefde onder de broeders ver te zoeken.
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Teneinde raad ging hij naar een wijze 
die tot ver in de omtrek geroemd werd. 
‘Wat moet ik doen om de sfeer in mijn klooster te verbeteren?’, 
vroeg hij aan de wijze.
Deze begon te bidden.
De abt wachtte.

Na een tijdje zei de wijze tegen de abt:
‘Ga terug naar uw broeders en wees blij.
Ik heb vernomen dat Jezus in uw klooster is komen wonen’.
De abt keerde terug, 
verwonderd over wat de wijze man gezegd had.

In het klooster aangekomen, 
riep hij de monniken bijeen en zei:
‘Ik heb vernomen dat Jezus onder ons is.’

Vanaf dat moment veranderde de instelling van de broeders.
Hun werklust, hun dienstvaardigheid en hun onderlinge liefde, 
waren als nooit tevoren.
Want sindsdien zag elke monnik Jezus in de ander.

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.
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DE OPLOSSING IS …
de verrijzenis van Jezus, het lege graf.

Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het graf. Ze hadden de olie 
bij zich die ze klaargemaakt hadden.

Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen voor het graf weggerold 
was. Ze gingen naar binnen. Maar het lichaam van de Heer Jezus lag er niet.

De vrouwen schrokken vreselijk;

Plotseling stonden er twee engelen bij hen, in stralende kleren. De vrouwen waren 
zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken. De engelen zeiden: ‘Waarom zoeken 
jullie een levende man in een graf? Jezus is niet hier. Hij is opgestaan uit de dood. 
Weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft?

Hij zei: ‘Ik, de Mensenzoon, zal door slechten mensen gevangengenomen worden.

Ze zullen mij aan het kruis laten sterven.

Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.’

Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus.
Lucas 24, 1-8
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EN TOT SLOT 
NOG EVEN DIT …
De Sint-Janskathedraal in het Nederlandse 
’s Hertogenbosch is rijk versierd met vele 
beelden. Sinds 2 april 2011 prijkt er één ex-
tra beeld bovenop de kathedraal, namelijk 
een engel met een mobieltje in de hand. De 
GSM van ‘Ut Engelke’ heeft één knop, een 
directe hotline naar de hemel. En … geloof 
het of niet, maar je kan er zelfs echt mee 
bellen en twitteren! 

Zitten jullie met vragen rond de K? Hebben jullie hulp nodig bij het maken van een 
bezinningsmoment of een viering? Zoeken jullie een proost voor een startviering of 
kampviering? Of zitten jullie nog met een andere hemelse vraag … crash dan niet, 
maar blijf online en leg een snelkoppeling met de Werkgroep K van KSA of met 
proost Dirk Decuypere (dirk@ksa.be).
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