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In elk van ons

In elk van ons
schuilt een grote kracht,

ligt er een kans
zit een talent

kiemt er een wonder.

Elk van ons
moet die kracht zoeken
moet die kans grijpen

en moet de kans krijgen om die kracht
te laten groeien

en zo het wonder laten bloeien.

Matthias Neirynck 
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een woord 
van de proost

Vrienden KSA’ers

Groei uit jezelf! Dat gaan we doen tijdens het werkjaar 2018-2019. 
Groei uit jezelf! Dat gaan we samen doen in KSA.

We groeien op veel verschillende manieren en daar is deze bundel boordevol K-
materiaal het beste bewijs van.
We engageren ons om de K in KSA te doen groeien. Ons lichaam groeit. We willen 
groeien in geloof. We willen als individu groeien in KSA, maar we willen zeker ook 
groeien als KSA!

Deze K-bundel wil jullie heel veel inspiratie aanreiken om zelf met de K aan de slag 
te gaan. We reiken jullie niet alleen hapklare vieringen, bezinningen en teksten aan, 
maar ook heel wat leuke doe-momenten en speelse ideeën om op een creatieve 
manier met de K aan de slag te gaan.

Aan jullie om de K te laten groeien in je KSA-groep!
Héél veel succes ermee.

Met een stevige KSA-groet

Dirk Decuypere
Nationaal proost KSA
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ontpoppen

GroeI uIt jezelf
jaarthemavIerInG
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AANDACHT!!!
Deze jaarthemaviering kan je zelf ombouwen tot een jaarthemabezinning!
Start de bezinning met een kruisteken en een welkom. Neem daarna ‘Bidden om 
vergeving’, het openingsgebed, het verhaal van een bijzondere geboorte, een 
evangelie, het doe-moment en het KSA-gebed. Sluit de bezinning opnieuw af met 
een kruisteken.
Je kan eventueel nog aanvullen met de voorbeden en een vredeswens. Het geheel 
doorspekken met muziek is zeker een aanrader. Gebruik daarvoor de muzikale 
talenten van leiding en leden!

Begroeting en kruisteken (door priester)

Allen van harte welkom in deze viering!
Laten we hier samen zijn rond het woord en de tafel van Jezus, in verbondenheid 
met elkaar en met Hem die we noemen + Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Welkom (door groepsleiding)

Vrienden KSA’ers en vrienden van KSA
De slogan van ons nieuwe jaarthema is: ‘Groei uit jezelf’ en in KSA doen we dat 
samen! Dag na dag groeit ons lichaam, maar we groeien ook als mens. 
In KSA worden we geprikkeld om onze talenten in te zetten en te groeien in kleine 
dingen: vriendjes maken, je geven op het podium, samen spelen en grenzen verleg-
gen. We leren elkaar door en door kennen en smeden vriendschappen voor het 
leven. 
Als leiding ga je nog een stapje verder. Je leert samenwerken en verantwoordelijk-
heid opnemen. Je krijgt zelfs de kans om uit je fouten te leren. 
KSA is van onschatbare waarde om uit onszelf te kunnen groeien.
Maar we willen ook groeien als groep. We hebben massa’s dromen die we willen re-
aliseren: goeie activiteiten maken voor onze leden, ons engageren voor het goede 
doel, een fantastisch kamp op poten zetten … (Hier kan je zelf nog aanvullen.)
En tot slot vergeten we ook de K in KSA niet. Groeien uit jezelf, is ook groeien in 
geloof. Het is de boodschap van Jezus tot je laten doordringen om er dan zelf mee 
aan de slag te gaan. Alleen zo kunnen KSA en onze wereld zich ontpoppen tot een 
plaats waar het goed is voor elk kind en elke jongere!

Bidden om vergeving

Tien leden gaan tegen elkaar staan zoals 
een rups. Het laatste lid in de rij roept tel-
kens het zinnetje en valt daarna af.
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Priester: Voor KSA is de vriendschap onder elkaar zeer belangrijk, maar … we 
denken niet altijd aan elkaar. We willen niet altijd samen spelen en 
samenwerken en dan gaat het er zo aan toe:

Leid(st)er: Tien toffe vrienden speelden samen rups. Ze gingen dicht bij elkaar 
staan en maakten veel plezier. Dat kon je wel horen. Tot er ééntje zei:

Lid 1: IK BEN DE BAAS!

Leid(st)er: Dat viel tegen. Toen waren ze nog met negen.
Lid 2: IK BEN TOCH STEEDS DE BESTE!

Leid(st)er: Had een ander gedacht. Toen waren ze nog met acht.
Lid 3: IK KIES HET SPEL, LUISTER MAAR EVEN!

Leid(st)er: Toen waren ze nog met zeven
Lid 4: JIJ KAN NIET REKENEN! LEER LIEVER JE LES!

Leid(st)er: Toen waren ze nog met zes. Zo kwam er ruzie:
Lid 5: DENK MAAR NIET DAT IK NOG BLIJF!

Leid(st)er: En ze waren plots maar meer met vijf.
Lid 6: DAT IS VAN MIJ! GEEF HIER!

Leid(st)er: En toen waren ze nog met vier.
Lid 7: JIJ SLAPPELING! IK BEN VEEL STERKER! ZIE!

Leid(st)er: En toen waren ze nog met drie.
Lid 8: HOEPEL OP! JIJ DOET NIET MEER MEE!

Leid(st)er: En ja, ze waren nog met twee.
Lid 9: JIJ KAN NIET LOPEN! GA OOK MAAR HEEN!

Leid(st)er: En toen ... toen was er nog maar één.
Lid 10: Hier loopt lid 10 teleurgesteld weg met het hoofd naar beneden en 

hangende schouders.

Leid(st)er: Nu moet je eens zien en horen en hups ... Afgebroken is onze rups!
Allen: Vergeef ons Heer,
 dat wij niet altijd samenwerken,
 dat wij soms ons hart sluiten,
 dat wij teveel aan onszelf denken
 en met anderen geen rekening houden.
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Openingsgebed (samen bidden)

Goede God
Groeien uit onszelf, dat willen wij 
om het wonder van het leven te ontdekken, 
om dromen waar te maken,
om de vriendschap te beleven,
om ons hart te openen voor elke mens,
om Jou op het spoor te komen.
Mogen wij daarvoor op Jou rekenen, 
niet alleen vandaag 
maar alle dagen van ons leven?
Amen.

Het verhaal van een bijzondere geboorte (leid(st)er)

Wanneer een leid(st)er het verhaal voorleest, kan die op een blok zitten op het 
podium. Nodig de jongste leden uit om rond de leid(st)er te gaan zitten zodat ze 
heel aandachtig kunnen luisteren naar het verhaal van een bijzondere geboorte.

‘Ik ben de belangrijkste’, zei de olifant, ‘want ik ben groot en zwaar en ik kan met 
mijn poten alles wat ik maar wil vertrappelen.’
‘Niet waar!’, zei de giraf. ‘Je bent misschien wel zwaarder, maar niemand heeft zo’n 
lange nek dan ik. Ik kan gewoon blaadjes van de bomen plukken, zonder dat ik me 
daarvoor hoef uit te rekken.’
De leeuw lachte. ‘Hebben jullie er al aan gedacht dat ik de koning van de dieren 
ben? Dat is al honderden jaren zo, in alle verhalen, dus je kan meteen stoppen met 
opscheppen, hoor.’ Verwaand schudde hij zijn manen door elkaar.
‘Ach’, zei de reuzenschildpad. ‘Ik ben misschien niet van de snelste, maar ik word 
in elk geval veel ouder dan de meeste onder jullie. Ik ben zelfs al zo oud dat ik me 
niet precies kan herinneren hoe oud ik wel ben. Dan ben ik toch ook best belangrijk, 
niet soms?’
‘Niks van’, zei de uil. ‘Ik ben namelijk erg wijs, veel wijzer dan jullie allemaal samen. 
Als er problemen zijn in het bos, komt iedereen mij om raad vragen. Zonder mij 
zouden jullie het niet lang volhouden hoor.’
Opeens trommelde de aap uit alle macht op zijn borst. ‘Van alle dieren lijk ik het 
meeste op de mens. En mensen zijn slim, erg slim. Ik heb zelfs gelezen dat ze van mij 
afstammen. Dat kan niemand van jullie ...’
Maar aap kon niet uitspreken, want niemand luisterde nog. Naar hem luisterden ze 
trouwens nooit.



Groei uit jezelf! - Jaarthema 2018-2019 / 9

Alle dieren waren druk bezig met op te sommen waar zij goed in waren. Jongens, 
jongens, wat waren ze aan het opscheppen. Ze vonden zichzelf zo verschrikkelijk 
belangrijk!
‘Kijk’, schreeuwde de arend plots. Met zijn scherpe blik had hij een ontdekking ge-
daan.
‘Kijk ... daar’, schreeuwde hij nog eens.
‘Wat dan? Wat moeten we zien?’, vroeg de olifant verveeld. De arend zag altijd wel 
wat.
‘Dat groene blaadje beweegt.’
Arend tekende met zijn snavel een kring in het zand. Precies in het midden lag een 
groenachtig ding, net een opgerold blaadje. Het lag doodstil.
‘Wat is daar nu aan?’, zei de leeuw en hij haalde zijn schouders op. 
‘Een blaadje, hé!’, zei aap, ‘Het beweegt weer. Ik zag het ook. Het is geen blaadje 
hoor. Het is een ... een bewegend doosje.’

De dieren vergaten hun gekibbel en kwamen dichterbij kijken naar het rare ding. En 
plots, kwam er een piepklein scheurtje in het doosje. Alle dieren zagen een wrie-
melend pootje. Het scheurtje werd groter en groter en er kwam nog een pootje 
tevoorschijn ... en even later wurmde een klein diertje zich naar buiten. Het zag 
er een beetje verfrommeld uit en onhandig kroop het een beetje rond. Toen bleef 
het stil zitten. Het strekte zijn voelsprietjes uit en spreidde toen twee prachtig ge-
kleurde vleugeltjes open. En een oogwenk later fladderde het, hupsakee, vrolijk de 
blauwe lucht in.

‘Vrienden,’ zei de schildpad plechtig, ‘wij hebben zojuist iets bijzonders meege-
maakt. De geboorte van een vlinder.’
Plots was het stil.
‘Wat mooi!’, fluisterde de olifant, ‘Wat ongelooflijk mooi!’

Soms zou ik willen vliegen (samen zingen)

https://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=9Xoc65fXhr8

Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje, een vlindertje, een vlindertje.
Soms zou ik willen vliegen als een vlindertje. Ik ben het kind van God.
Zo blij, zo blij, want Jezus woont in mij.
Zo blij, zo blij, want Jezus woont in mij.
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Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje, een vogeltje, een vogeltje.
Soms zou ik willen fluiten als een vogeltje. Ik ben een kind van God.
Zo vrij, zo vrij, want Jezus woont in mij.
Zo vrij, zo vrij, want Jezus woont in mij.

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Evangelie

Er zijn verschillende mogelijkheden waaruit gekozen kan worden:
• Lucas 18, 18-30 ‘Een kameel door het oog van een naald?’ (p. 48)
• Matteüs 14, 22-32 ‘Jezus loopt over het water’ (p. 50)
• Johannes 15, 1-2 ‘De druivenplant’ (p. 58)
• Marcus 4, 30-32 ‘Het mosterdzaadje’ (p. 59)
• Ook de parabel van de talenten (Matteüs 25, 14-30) kan gebracht worden met 

bijvoorbeeld dit filmpje:
 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=XsP6HRIiabY

Ook dat verhaal kan in toneelvorm gebracht worden:

Verteller: Er zijn een heleboel mensen bij elkaar om naar Jezus te luisteren. 
Ze zitten in een huis op de grond. Het is er zo vol, ze zitten op elkaar 
gepakt.

 Jezus vertelt over het rijk van God, over Gods nieuwe wereld en de 
mensen stellen vragen.

 Een man zei: 

Man 1:  U heeft het maar steeds over het rijk van God. Daar begrijp ik niks 
van. 

Verteller: En een vrouw zei:

Vrouw 1: Dan moet ik denken aan de profeet Jesaja, die lang geleden leefde. 
Die vertelde ook over de wereld die God droomde.
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Jezus: Dat klopt! Over die wereld, daar heb ik het ook over.

Man 2:  Maar die nieuwe wereld, hoe ziet die er dan in het echt uit?

Verteller: Jezus kijkt de mensen verbaasd aan. 

Jezus: Hebben jullie er geen idee van? De profeet Jesaja heeft het zo prach-
tig verteld vroeger.

 In dat nieuwe koninkrijk zal de wolf bij het lam op bezoek gaan,
 niet om het op te eten, maar uit vriendschap.
 De panter en het bokje zullen samen een plek hebben om te wonen.
  De leeuw en het kalf zullen samen planten eten,
 en een klein kind zal hun herder zijn.

Vrouw 2: Ja, ja, ja … maar dat gebeurt toch niet. Dat is een droom. Hoe is Gods 
nieuwe wereld nu in het echt? Dat willen we weten!

Verteller: De andere mensen knikken.
 Jezus denkt na om een antwoord te geven op die vraag. Hij wijst naar 

de mensen die allemaal voor hem op de grond zitten.

Jezus: Jullie, jullie zijn mijn moeder, mijn broers en mijn zussen, want zo is 
Gods nieuwe wereld. Daar zijn de mensen geen vreemden voor el-
kaar, daar voelen ze zich vanzelf familie, omdat ze samen werk willen 
maken van Gods droom over deze wereld.

Vrij naar Marcus 3, 32-35

Homilie/Doe-moment

STAP 1 – VOORAF:
Maak voor iedereen een rups (of pop).
Maak voor iedereen een vlinder.
(De leden kunnen dat ook knutselen.)

STAP 2 – TIJDENS DAT DOE-MOMENT:
Iedereen schrijft zijn talent op de rups (of pop).
Op de vlinder schrijven ze hun droom. 
(Hebben ze meerdere talenten, voorzie dan eventueel meerdere rupsen of poppen 
per persoon. Voorzie eventueel ook meerdere vlinders per persoon.)
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STAP 3 – TIJDENS DAT DOE-MOMENT:
Hang de rupsen (of poppen) en de vlinders op.
Kies er een aantal dromen uit en zeg aan iedereen welke dromen jullie gaan rea-
liseren met de groep.
(Je kan dit op voorhand al voorbereiden.)

Let op! 
• Zorg ervoor dat de dromen of voornemens meetbaar zijn in de loop van het 

werkjaar!
 Bijvoorbeeld:

- We gaan elkaar meer complimenten geven. Doe dat met een kaartje zodat je 
kan zien hoeveel complimenten er werden uitgedeeld.

- We gaan een actie organiseren voor het goede doel. Conclusie: We hebben ze 
gedaan of niet.

• Als de droom gerealiseerd is, mag de vlinder van die droom of dat voornemen 
ingekleurd worden.

 Bij de startviering hangen dus massa’s niet ingekleurde vlinders op. Bij de kamp-
viering worden alle ingekleurde vlinders opgehangen.

• Als je een talent opschrijft, kan je er ook bijschrijven hoe je dat talent in de 
groep zal inzetten.

 Bijvoorbeeld: Ik kan goed tekenen.  Je mag een tekening maken voor het leden-
boekje van de groep.

TIPS! 
• Je kan als decor een zeer grote vlinder inkleuren om de nog niet gekleurde vlin-

ders op te prikken.
• Geef iedereen de kans om zich te ontpoppen tijdens het komende werkjaar.

Geloofsbelijdenis

Ik wil geloven in een wereld
waar het fijn is om te wonen:
zonder ruzie, zonder verdriet.

Ik wil geloven in een wereld,
waarin iedereen vriend is met elkaar;
een wereld, zoals God de VADER hem geschapen heeft.
Ik wil geloven dat wij samen
die wereld kunnen bouwen:
een groene wereld met bomen en vlinders,
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met de zon en met lieve mensen,
die doen zoals JEZUS deed.

Ik wil geloven, dat God ons zal helpen met zijn GEEST,
om mensen te worden die vriendelijk zijn, 
die anderen helpen en gelukkig maken. 

Ik wil geloven dat we dat ook in KSA kunnen waarmaken.
Amen.

Voorbeden

Hieronder vinden jullie de voorbeden. 
Je kan ze allemaal gebruiken tijdens de viering, maar je kan er ook een aantal 
uitkiezen.

Je kan ook zelf een aantal voorbeden schrijven die dicht bij je groep aanleunen. 
Denk dan eerst eens na welke cocon moet opengebroken worden om een mooie 
vlinder te helpen ontpoppen.

Priester: Een rups die in zijn cocon blijft zitten, kan nooit een mooie vlinder 
worden. Laten we nu bidden om mooie vlinders!

Lid 11: Heer, we bidden voor alle mensen die in de cocon van egoïsme zitten. 
Dat ze ontdekken dat de vlinder van het delen zoveel mooier is.Dat 
we met KSA die vlinder helpen ontpoppen.

Lid 12: Heer, we bidden voor hen die in de cocon van haat zitten. Dat ze 
vriendschap en vlinders in de buik mogen voelen. Dat we met KSA de 
vlinder van liefde helpen ontpoppen.

Lid 13: Heer, we bidden voor kinderen in een cocon van eenzaamheid. Dat ze 
een groep mogen vinden waar ze voelen dat ze er nooit alleen voor 
staan. Dat we met KSA die vlinder voor hen laten ontpoppen.

Lid 14: Heer, we bidden voor allen die vastzitten in de cocon van kritiek. Dat 
ze de vlinder ontdekken van aan hetzelfde touw trekken en samen-
werken. Dat we met KSA die vlinder helpen ontpoppen.

Lid 15: Heer, we bidden voor iedereen die vasthoudt aan de cocon van eigen 
gelijk. Dat ze de vlinder van het luisteren ontdekken, want elke me-
ning is belangrijk. Dat we ook in KSA die vlinder laten ontpoppen.
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Lid 16: Heer, we bidden voor jong en oud in de cocon van ziek zijn. Dat ze 
vlinders hen nabij zijn om hen door dik en dun te steunen. Dat we 
met KSA die vlinders laten ontpoppen.

Lid 17: Heer, we bidden voor alle mensen in de cocon van de dood. Dat de 
vlinder van hoop en leven hen tegemoet mag vliegen. Dat Jezus die 
vlinder voor hen laat ontpoppen.

Priester: Heer Jezus,
 Help ons om alle cocons open te breken die leiden tot pijn en ver-

driet. Help ons om overal waar we komen de vlinders van vreugde 
en vriendschap te laten ontpoppen. Zo maken we Jouw droom waar: 
een wereld waar mensen in vrede en liefde samenleven. Amen.

Muziek – ondertussen kunnen de gaven aangebracht worden

Als daarvoor gekozen wordt, kan onderstaande tekst gebracht worden voor de 
muziek start.

Priester: Vrienden KSA’ers, bij de start van het nieuwe werkjaar luisteren we 
niet alleen naar de woorden van Jezus, we mogen ook aan zijn tafel 
aanschuiven. Een tafel die we feestelijk willen versieren, want ook 
KSA is altijd feest!

Lid 18: Waarvoor zijn die kaarsen, dat vriendelijke licht, 
 een vlammetje van vreugde op ieders gezicht?
 Twee of meer leden brengen kaarsen aan.

Lid 19: Alle kaarsen branden voor groot en klein, opdat ieder zou zien hoe 
blij we nu zijn.

Lid 20: Waarvoor zijn die bloemen, dat vrolijke groen, komt er een feestje, is 
er wat te doen?

 Twee of meer leden brengen bloemen aan.

Lid 21: Alle bloemen zijn er voor groot en klein, omdat het op het feest heel 
mooi zou zijn.

Lid 22: Waarvoor is die vlinder, met die mooie kleuren?Er moet wel iets heel 
belangrijks gebeuren.

 Er kan een grote vlinder aangebracht worden die de leden gemaakt hebben 
met op de vleugels het KSA-logo.
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Lid 23: Die vlinder, dat zijn wij, want Jezus geeft ons vleugels, groot en klein, 
omdat wij dikke vrienden zijn.

Lid 24: Waarvoor is dat eten, dat brood, die wijn? Is er hier soms iemand met 
honger?

 Twee of meer leden brengen het brood en de beker met wijn aan.

Lid 25: Dat eten, dat is er voor groot en klein, om samen met Jezus één te 
zijn.

Gebed over de gaven (samen bidden)

Goede God
Groeien uit onszelf, dat willen wij.
Geef ons met dit brood en deze wijn de kracht
om altijd te kiezen voor het goede,
om er te zijn voor elke mens die ons nodig heeft,
om Jouw droom voor onze wereld waar te maken.
Dank dat we daarvoor op Jou mogen rekenen
niet alleen vandaag 
maar alle dagen van ons leven.
Amen.

Dankgebed (door priester)

Onze Vader

Leden en leiding, of een aantal van hen, kunnen een kring vormen rond het altaar.
Alle aanwezigen kunnen elkaar de hand geven.

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

Vredeswens (door priester)

Goede God
Groeien uit onszelf, dat willen wij, ook als het gaat over vrede.
Vrede is zo broodnodig in onze kleine en grote wereld.
Help ons groeien om sneller ‘sorry’ te zeggen. 
Help ons groeien om het direct bij te leggen en niet te wachten tot het te laat is,
want grote oorlogen beginnen altijd met een kleine ruzie.

Laat de mot van haat, jaloezie en ruzie ons hart niet aantasten, 
maar laat de vlinder van vriendschap en liefde in ons ontpoppen 
om vreugde en vrede uit te dragen naar alle mensen in Jezus’ naam.

Groei uit jezelf, geef elkaar de hand en wens elkaar de vrede.

Tijdens de communie   

• Iemand van de leden of de leiding kan een instrument (gitaar, accordeon …) 
bespelen.

• Je kan met de groep ook een lied zingen. (Liederen: zie website www.ksa.be/K)

Bezinning na de communie   

Vlinders zijn heel mooi en je vindt ze in alle kleuren.
Ze fladderen vrolijk van bloem tot bloem.
Het zijn net vliegende bloempjes.
Het zijn ongetwijfeld de mooiste insecten die er bestaan.
Ze doen niemand pijn.
Ze steken niet zoals muggen en bijen.
Ze bijten niet zoals mieren en spinnen 
en ze knagen niet alles stuk zoals kevers.

Jezus wil dat wij ook vlinders zijn. 
Hij wil dat we naar anderen toevliegen, 
terwijl we onderweg fladderend genieten 
van Gods prachtige natuur.
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Jezus geeft me de vleugels van een vlinder 
om anderen blij en gelukkig te maken 
met al onze kleuren.

KSA-gebed (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 dat met elkaar te delen.
Help ons zo te leven 
dat ook Gij, Heer, 
aan ons in KSA
veel vreugde moogt beleven.

Zending en zegen (door priester)
 
Vrienden KSA’ers, goede mensen, blijf niet vastzitten in je cocon, maar groei uit 
jezelf en laat de mooiste vlinders ontpoppen die Gods droom voor onze wereld 
waarmaken. 
Moge God ons daartoe zegenen met zijn liefde en kracht, Hij die is + Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Amen. 
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de k In ksa 
GroeIt door …
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Jouw KSA-groep

Absoluut! Jullie kunnen de K in KSA laten groeien door:

 een K-verantwoordelijke aan te stellen in je groep, want een groepsleider, se-
cretaris, bar- en materiaalverantwoordelijke … kan je toch ook niet missen?

 een startviering of een startbezinning te plannen.
 een actie voor het goeie doel op poten te zetten.
 een activiteit eens te beginnen of af te sluiten met een bezinnend moment. 

Gebruik daarvoor het K-aartspel! Ook in deze bundel vind je heel wat actieve 
K-momenten.

 een K-rubriek in je tijdschriftje op te nemen.
 een K-insteek op je website of Facebookpagina te zetten.
 de K niet te vergeten tijdens je leidingsweekend.
 een kampviering te plannen.
 …
En wees niet bang om zelf aan te vullen én creatief te zijn!

Maak er werk van en vink af!

Het K-aartspel

Weet je het nog?

Vorig jaar kreeg elke leid(st)er in KSA 
een K-aartspel. Ook iedereen die tijdens 
het afgelopen werkjaar een animator-
cursus volgde in KSA, kreeg een K-aart-
spel cadeau! De reacties die we kregen, 
waren héél positief.

Hopelijk zit het K-aartspel ook in het borstzakje van jouw KSA-hemd en heb je het 
al gebruikt voor toffe K-momentjes bij het begin van een activiteit, tussendoor of 
tijdens het afgelopen kamp? 

Wat, nog geen K-aartspel gekregen?

Misschien sta je al in leiding en volgde je geen cursus of deed je dat bij een andere 
organisatie, dan heb ook jij recht op een GRATIS K-aartspel!

Mail naar proost Dirk (dirk@ksa.be) en het K-aartspel valt bij jou in de brievenbus.

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!

Uit onze bevraging ter voorbereiding van de jongerensynode die paus Franciscus 
bijeenroept in oktober 2018, bleek overduidelijk dat de Kerk meer moet inzetten 
op gendergelijkheid en respect voor holebi’s met aansluitend de vraag naar het 
homohuwelijk. 

Tijdens de twee komende edities van onze K-gespreksavond VonK! willen we daar-
rond werken. In of uit de kast, holebi of hetero, heb je interesse in dat thema, be 
there! Voor meer info kan je terecht bij dirk@ksa.be! 

Where and when?

18 oktober 2018 in Gent
21 februari 2019 in Leuven

Be there!

Topic

because

 

VonK! doet jou én KSA groeien!
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Israël/Palestina 2019

7–16 september 2019  

Op tocht door Israël/Palestina! Het wordt een onvergetelijke ervaring. 
Zeggen deze beelden niet genoeg?
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Zin om mee te gaan?
www.ksa.be/Israël-Palestina2019

Plaatsen zijn beperkt!



Groei uit jezelf! - Jaarthema 2018-2019 / 23

KSA’ers die hun schouders zetten onder de K!

Kies een K-trekker in jullie groep 
én registreer die K-verantwoordelijke in Digit!

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

Wil je ook toffe bezinningen bedenken of in elkaar boksen? Kom dan naar onze 
Werkgroep K?
Meer info krijg je van proost Dirk (dirk@ksa.be).

Hulp nodig bij het voorbereiden van een
- viering of bezinning?
- jubileumviering?
- kampviering?

Of op zoek naar een proost?

Mail naar proost Dirk (dirk@ksa.be)!
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mIjn 
lIchaam 
GroeIt 
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Scherpe bochten

Ik ben op tocht.
Op weg naar volwassen worden.
Al dikwijls gehoord: ‘De weg maakt bochten’.
Soms heel scherpe.
Weer een andere keer gaat het vlot.
Op moeilijke momenten krijg ik al eens hulp.
Van pa, ma.
Van oma, opa.
Van een leid(st)er.
Van een vriend, een vriendin.
Tof.

Toegegeven, soms ga ik uit de bocht.
Weer een andere keer durf ik de bocht niet nemen.
Dan ga ik moeilijkheden en problemen uit de weg.
Op zo’n moment heb ik nood aan een zetje.
Ik reken op Jou, God.
Met Jouw hulp durf ik die haarscherpe bocht wel aan.

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt

Gesprek

Rond bovenstaande tekst kan je een gesprek starten. 
Mogelijke vragen om het gesprek op te starten:
• Wat zijn de scherpe bochten in jouw leven?
• Van wie kreeg je een zetje om erdoor te geraken?
• Wie hielp je zelf?
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Alleen zijn

Eventjes alleen zijn.
Weg van alle drukte.
Nu eens geen radio, smartphone of TV.
Gewoon alleen zijn.
Geen tablet, geen computer.
Weg internet.
Weg Facebook. 
Alleen.

Ik zoek stilte.
Om te dromen.
Om na te denken over wie ik ben.
Over hoe ik me voel.
Of ik me wel goed voel.
Hoe het verder moet.

Nadenken over mijn verdriet.
Groot en klein verdriet.
Nadenken over toffe belevenissen.
Nadenken over iedereen.
Over hem. Over haar.
Even alleen zijn.

Maar ben ik wel alleen?
Is er iemand die weet hoe ik me voel?
Wat ik verlang?
Is er iemand die mijn klein of groot ver-
driet deelt?
Wil delen.
Is er iemand die mijn blije momenten 
deelt?
Wil delen.
God misschien?

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt

Uitdaging

Trek het bos in, ga op een grasveld liggen, zit bij een kampvuur … en ga de uitdaging aan 
om samen 5 minuten stil te zijn. Niet simpel, maar het kan wel. Durf die uitdaging aan 
te gaan met je groep!
Eventueel kan je ook een vraag geven om over na te denken, bijvoorbeeld:
• Wat hoop je dat we als KSA-groep bereiken?
• Welke droom wil je dit jaar realiseren?
• …
Achteraf kan je met elkaar delen waar je aan dacht tijdens die stilte.
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Mijn lichaam

Ik ben ontgoocheld.
Ik kan het niet meer hebben.
Mijn lichaam, weet je wel.
Mijn vriendin heeft al borstjes.
Mijn vriend een kleine snor.
Nog maar eens in de spiegel kijken. Niets.
Wanneer word ik groot?

En dan moet je mijn armen, benen en buik zien.
Melkwit. Ik schaam me in het zwembad.
Vooral op weg van het kleedhokje naar het zwembad. En omgekeerd.
Gniffelen. Wijzen. Grinniken.
Soms zegt iemand het hardop: ‘He, kleintje …’

Ik reageer er niet meer op.
Maar het doet pijn. Heel veel pijn.

Gelukkig heb ik ma die naar me luistert.
‘Nog eventjes geduld’, zegt ze dan.
‘Het komt wel.’

Soms ween ik in bed.
Omdat niemand me kan helpen.
Ben ik dan abnormaal?

Toch maar blij dat ik ma heb.

Is er nog iemand die luistert?
Jij God? Luister Jij?
Ik wil het graag geloven.

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt
 

‘Taboe’ of ‘Down the road’?

Niet iedereen heeft het perfecte lichaam of het uiterlijk, ook al is het voor velen een must 
en zouden ze er alles voor doen! Vele jongeren hebben het er héél moeilijk mee als ze 
niet beantwoorden aan het schoonheidsideaal dat wordt voorgehouden. Spreek erover 
met elkaar!
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Je kan starten met een fragment uit het programma ‘Taboe’ van Philippe Geubels. Bij-
voorbeeld dit filmpje met Thibaut:

https://www.youtube.com/watch?v=KmgRqCape2k
 
Naast de uitzending over fysieke beperkingen, kan je 
het ook hebben over obesitas (zwaarlijvigheid), psy-
chische aandoeningen, een andere huidskleur …

Ook het programma ‘Down the road’ van Dieter Cop-
pens is boeiend om in dat kader te bekijken. Coppens 
maakte een reis door Europa met zes jongvolwassen 
met het Syndroom van Down. De roadtrip werd een 
boeiend avontuur met veel plezier en warme vriend-
schappen. Het lichaam is belangrijk, maar ook rela-
tief! Dat kan een conclusie zijn na het bekijken van 
‘Down the road’.

Droom versus realiteit

Laat iedereen nu noteren hoe hun ‘ideale mens’ of ‘perfect lief’ eruit ziet. Wat steken 
ze erin? Ze kunnen hun ‘ideale mens’ of ‘perfect lief’ ook samenstellen met knipsel uit 
tijdschriften en kranten.

Waarom sommen ze bepaalde kenmerken of eigenschappen op? Ga het gesprek aan.

Breng als conclusie dat het uiterlijk niet het enige belangrijke is in het leven. Er zijn nog 
vele andere zaken die een mens ‘mooi’ maken zoals kunnen luisteren, altijd klaar staan 
om te helpen, voor elkaar door het vuur gaan … Een persoon met het perfecte uiterlijk is 
niet altijd de mooiste mens!

Tot slot kan je hen ook mooie eigenschappen van elkaar op 
een vlinder laten schrijven. Leg hen volgende vraag voor: 
‘Wat maakt mij, mijn mede-lid, mijn leid(st)er tot een ‘mooi’ 
mens?
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Wat gebeurt er met me?

Lieve God, ik voel me kiplekker vandaag.
Een stralende dag.
Geen wolkje aan de lucht.
Een lichte bries aait mijn huid.
Ik wil mijn geluk delen.
Ik wil zingen. Praten.
Ik wil vrij zijn.
Ik verlang naar vriendschap.
Samen zijn met vrienden en vriendinnen.
En praten. Uren praten.

Niet te geloven.
Gisteren leek ik nog een donderwolk.
Ik had zin om te huilen, me af te sluiten van iedereen.
Ik leek wel in niets zin te hebben.

Wat is er toch met me aan de hand?

Ik ben zo veranderd.
Moet je mijn gezicht zien.
Helemaal anders dan toen ik nog een kind was.
Ben ik dat kleintje met de zandschop op die foto?
En kijk, een foto waarop ik kaarsjes op de verjaardagstaart uitblaas.
Niet te geloven.

Sommige dagen lijkt alles me voor de wind te gaan.
Dan wil ik vooral opvallen.
Met mijn haartooi, met mijn kleding.
Weer een andere keer vind ik mezelf lelijk.
Dan wil ik me vaak wegstoppen.
Dan vind ik mezelf een kluns.

In enkele seconden tijd kan mijn humeur omslaan.
Eerst opgewekt, dan een rothumeur.
Snauwen en moeilijk doen.

God, wat gebeurt er toch met me?

‘Je wordt groot’, knikt ma.
Is het dat, God? Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt
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Wat wordt het met me?

Verjaardag gevierd.
Bijzonder leuk feest.

‘Je komt aan een kruispunt’, 
schreef pa op mijn verjaardagskaart.
‘Je kan verschillende richtingen op. Precies zoals in het verkeer.’

‘Aan een kruispunt komen in het leven, is niet altijd gemakkelijk’, voegde ma eraan 
toe.
‘Hoe ouder je wordt, hoe meer beslissingen je zelf moet nemen.
Kies voor het positieve, voor het goede.
Let wel, dat is niet altijd de gemakkelijkste weg …’

Pa en ma hebben gelijk.
Het gebeurt al eens dat ik moet kiezen.
Veel meer dan vroeger.
Ik snap goed wat pa en ma bedoelen.

Rook ik al of niet die eerste sigaret?
Kies ik voor een alcoholische drank?
Doe ik mee met de pestkop?
Werk ik al of niet mee in de les?
Studeer ik voldoende?
Help ik een handje in het huishouden?
Breng ik oma en/of opa zomaar een bezoek?

God, ik vrees dat ik niet altijd zal kiezen voor het positieve.
Mag ik Jou vragen mij te willen leiden?
Mag ik op Jou rekenen?
Geef Je me een signaal als ik aan een kruispunt kom 
en niet goed weet welke richting ik uit moet?

Dankjewel, God.

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt

Verkeersborden

Aan de hand van verkeersborden kan er een gesprek op gang gebracht worden. 
Ga in twee cirkels zitten waarbij je naar elkaar kijkt. Geef iedereen een button met een 
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verkeersbord waaraan een vraag hangt. Je krijgt even de tijd om over de twee ‘verkeers-
borden’ te spreken. Na het doorschuifsignaal schuiven de KSA’ers in de binnenste cirkel 
op naar rechts. Wie in de buitenste cirkel zit, geeft zijn button door naar links. Zo heb je 
telkens een andere KSA’er voor je en kan je andere vragen bespreken.

Op tocht kom je heel wat tegen

Waar kijk jij tegenop? 
Wat is voor jou een hoogtepunt?

Waarvoor zou je graag wegvluchten?

Waar ligt je toekomst niet?

Hoe wil jij zingeving een plaats geven op je weg?

Waar wil je voluit voor gaan in het leven? 

Welk doel(en) wil je snel bereiken?

Welke zijn de belangrijkste kruispunten in je leven?

Waarvan droom je?

Wat is voor jou op adem komen?

Waar raak je niet uit?
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Welke keuze moet je binnenkort maken?

Wat heb jij aan mensen te bieden?

Welke weg wil jij niet inslaan?

Wie of wat is jouw richtingwijzer?

Waar minder jij snelheid voor?

Waar haal jij energie uit?

Op welke manier kunnen mensen op jou rekenen? 

Wat is voor jou een grote inspanning? 
Welke inspanningen staan nog voor de boeg?

Wie of wat zou je liever niet tegenkomen op je levensweg?

Waar dreig jij voor te slippen?

Voor wie zet jij je graag in?

Wat doet je stilstaan? 

Voor wie draag jij zorg? Voor wie wil jij zorg dragen?

Wat doet je vooruit gaan? Wat zet het licht op groen?
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Waarover wil je liever niet spreken? 
Wat is taboe voor jou?

Welke last draag jij mee?

Waar ben je thuis?
Bij wie mag je thuis zijn?

Waar krijg jij het schijt van?

Waar krijg jij het koud van?

Naar wat kijk je uit? Wat is het licht aan het einde van de tunnel?

Wat geeft jou vleugels?

Afsluiten kan met dit gebed:

Heer Jezus, 
we zijn op weg door het leven.
We gaan in de voetsporen van zovelen 
op zoek naar onszelf. 
Ga met ons mee als een vriend op onze weg, 
een vriend die naar ons luistert, 
een vriend die ons begrijpt, 
een vriend bij wie we even mogen rusten 
en op verhaal komen, 
een vriend bij wie we thuis mogen zijn.
Draag ons niet alleen vandaag en morgen, 
maar alle dagen van ons leven.
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GroeIen In 
Geloof
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Ik wil wel

Wel ja, God, ik wil geloven dat er meer is dan de mens.
Ik wil graag geloven dat Jij bestaat.
Dat jij er voor alle mensen bent.
Ik geloof het graag, dat ik altijd bij Jou terecht kan.

In Jou geloven, lukt evenwel niet altijd zo gemakkelijk.
Er is immers zoveel ellende.
Er is zoveel verdriet.
Elke dag sterven duizenden mensen van de honger.
En waarom moeten kinderen en jongeren sterven?
Aan een ziekte. Of in een ongeval.
Ik denk ook aan de vele oorlogen.
Miljoenen mensen sneuvelden al.

Wellicht zullen er altijd oorlogen zijn.
Wellicht zal er altijd verdriet zijn.
Honger. Ellende. Verkeersslachtoffers.

Toch vroeg Jezus aan de mensen om er iets aan te doen.
Eigenlijk kan een of ander best lukken.
Er is immers genoeg voedsel op de planeet aarde.
Meningsverschillen moeten niet met geweld worden opgelost.

Niet dat ik pasklare antwoorden heb, God, 
om de wereld van honger en oorlog te verlossen.
Toch wil ik meehelpen aan een betere wereld.
Ik wil alvast in mijn omgeving voor het positieve kiezen.
Ik wil het echt graag, God.

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt
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Ik bid niet (meer)

Ik bad vroeger.
Het Onze Vader, het Wees Gegroet.
Nu niet meer.

Ik bad voor mezelf. Voor mijn ouders.
Voor de mensen van wie ik houd.
Nu niet meer.

Ik bad om te danken.
Om God te loven en te eren.
Om iets te bekomen.
Ik bad voor een overledene.
Nu niet meer.

Waarom ik niet meer bid?
Zomaar.
Geen tijd, zeker.

Of ik God de rug heb toegekeerd?
Neen.
Trouwens, God, ik denk dat ik nu aan het bidden ben.
Is het niet?

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt
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Geloof ik?

Geloven.
Waarin kan ik geloven?
In wie?

In mijn ouders. Mijn vriend of vriendin.
In oma en opa. In een leid(st)er.

Als ik in iemand geloof 
dan reken ik op hem of haar.

Vooral dan tijdens momenten dat ik het moeilijk heb.
Dan durf ik aannemen dat ik zal worden geholpen.

Als ik problemen heb, 
dan geloof ik dat iemand die van me houdt 
me zal helpen.

God,
Ook in Jou mag ik geloven.
Ik zie jou wel niet, 
toch wil ik graag ik Jou geloven.
Dat is niet altijd gemakkelijk.
Vooral als alles en nog wat tegenzit.

Ik wil graag geloven dat ik dan Jou 
ontmoet in mensen die me helpen.

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt

Ra, ra, ra …

Lijst eigenschappen op van jezelf, van je medeleiding of de leden. Daarna kan iedereen 
raden welke eigenschappen de anderen voor jou hebben gekozen.

Tip: Een spelletje ‘Wie ben ik?’ kan je zelf in mekaar steken.
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Veel vragen

God, wie ben Jij eigenlijk?
In de kranten en tijdschriften valt er niet zoveel te lezen over Jou.
En op TV kom Je weinig of niet aan bod.

God, mag ik Jou enkele vragen stellen?
Wie of wat ben Jij?
Waar kan ik Jou eens ontmoeten?
Stel dat dat kan, hoe zou zo’n ontmoeting verlopen?

Stuurde Jij echt jouw zoon Jezus naar ons toe?
Klopt het echt dat Jezus jouw Blijde Boodschap verkondigde?
Hou Jij echt onmenselijk veel van mij?
Is het jouw droom dat ik probeer goed te zijn voor anderen?

God, ik stelde die vragen ook aan opa.
Weet Je wat hij zei?

Opa zei:
‘Ik geloof niet dat God bestaat.
Alleen … als ik kijk naar de bloemen, planten en dieren.
En dan is er nog dat dagelijks grote wonder.
Als een piepkleine zaadcel en eicel elkaar ontmoeten, 
wordt er 270 dagen later een baby geboren.
Het kan niet anders dan dat God bestaat.’

Dat zei opa, God.

Naar: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt

Lied

Luister naar het lied ‘What if God was one of us’ van Joan Osborne.

Vraag het aan God

Welke vraag wil jij aan God stellen? Iedereen maakt 
één vraag en dan bespreek je dat in de groep.
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Denken aan God

God, soms spreek ik Jou aan.
Nogal dikwijls als ik iets wil bekomen.
Slagen voor een proefwerk.
Een sportwedstrijd tot een goed einde brengen.

Soms denk ik aan Jou.
Als iemand heel jong sterft.
In een ongeval. Of aan een ziekte.
Zelfdoding.
Dan denk ik: ‘God, waarom moet dat gebeuren?’

Soms denk ik ook aan Jou als ik me kiplekker voel.
Als de vakantie begint.
Als er een festival op het programma staat.
Als het ‘aan’ is.
Als ik keitoffe muziek hoor.

Soms spreek ik met Jou.
Soms denk ik aan Jou.
Zoals nu.

Wellicht doe ik dat te weinig, God.

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt

Groeien in geloof - tip!

Om te ‘Groeien in geloof’, midden tussen de vele prikkels die dagelijks op ons afkomen 
is God soms ver te zoeken. Het geeft velen het idee dat ze hun geloof verloren zijn. Door 
tijdelijk te ‘snoeien’ in prikkels, komt de weg naar God opnieuw een stukje vrij. Maak het 
even stil. Een beetje mediteren, nadenken … kan wonderen doen!
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Geef me een zetje, Heer.

Soms denk ik:
‘Het is niet te doen.
Die opdracht kan ik niet aan.
Die berg is te hoog, te steil.
Die puzzelstukken krijg ik nooit in elkaar.
Niets voor mij.’

Studeren. De proefwerken.
Een kanjer van een boek (moeten) lezen en bespreken.
Een al te moeilijke opdracht.
Thuis. Op school.

Soms wacht ik op een zetje.
Een duw in de rug. 
Een hand op de schouder.
Van om het even wie.
Als ik maar weet dat er iemand achter me staat.
Dan lukt het meestal wel.

Sta Jij ook achter mij, God?
Ik durf het graag geloven.
Mag ik op Jou rekenen?
Dankjewel, God.

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt

Een zetje …

Sta in een kring heel dicht bij elkaar. 
Hou de schouder vast van degene voor 
je en ga dan op elkaars schoot zitten.
Hou daarna de schouder vast van nog 
iemand ervoor en stap dan allemaal sa-
men achteruit.
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Er staat iemand achter jou! Iemand die je kan vertrouwen. Vertrouw op KSA’(st)
ers. Vertrouw op iedereen in jouw KSA-groep. En zorg er natuurlijk ook voor dat 
je zelf te vertrouwen bent.

Sta daarna terug recht en hou de schouder vast van degene voor je. Strek nu de 
armen. Daardoor zal de kring groeien.
De groep groeit. Samen kan je meer aan. In je KSA-groep staat je veel sterker!

Ja zeggen

Jezus,
Jij verwacht dat wie ja zegt, zich aan zijn of haar woord houdt.
Jij weet best dat dat niet altijd gemakkelijk is.

Weet Je wat ik zo fijn vind?
Dat Jij de mensen rondom Jou altijd nieuwe kansen gaf.
Je deed nooit uit de hoogte.
Jij schreef nooit iemand af.
Jij keek vooral met je hart naar de mensen.

Ook nu nog.
Je moedigt me aan om voor het goede te kiezen.
Voor Jou hoef ik helemaal niet perfect te zijn.
Als ik maar probeer Jouw spoor te volgen.

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt
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Opkijken 

Jezus, als kind hielp ik elk jaar de kerststal zetten.
Ik wil dat nog wel doen, maar de laatste jaren staat de stal er al als ik thuis kom.
Ma vroeg me toen heel voorzichtig te zijn met de beeldjes.
Vooral met jouw beeldje.

Jezus, 
Je bleef geen kind.
Toen je volwassen werd, koos je voor een niet zo gemakkelijke weg.
Je protesteerde tegen het onrecht.
Je stelde zekerheden in vraag.
Je koos voor zij die het moeilijk hebben.
Je was kritisch.
Je slikte niet alles wat de wetten voorschreven.
Je koos niet voor luxe.
Je veroordeelde extreme rijkdom.
Je hield niet van grootdoenerij.
Je sympathiseerde met de eenvoudige mensen.
Je kwam voor je mening op.
Je huichelde niet.
Je schudde mensen wakker.
Je vertelde ontzetten veel over jouw Vader die ook onze Vader is.
Je was iemand op wie de mensen konden rekenen.

Jezus, ik kijk echt naar Jou op.

Uit: ‘Luister eens, God’ van Stef Desodt

Bespreek deze vragen

• Naar wie kijk jij op? En waarom?
• Waarom zouden mensen naar God opkijken?
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Ik GroeI
In ksa
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Trekpaarden kweken

Waar mensen samenwerken, is er een trekpaard. Ook in elke KSA-groep is er één 
te vinden. 
Er is altijd iemand die zich verantwoordelijk voelt, alsof het zijn eigen zaak was. Die 
er wakker van ligt als er iets niet goed gaat. Zij vinden het zelf overdreven, maar het 
is sterker dan henzelf.
In elke KSA-groep is er iemand te vinden die altijd de eerste en de laatste is: trek-
paarden van nature. 
Zij kijken soms met een ietwat sombere blik naar de luxepaarden: de mensen die in 
de kijker lopen, die altijd op het juiste moment de micro weten staan.
Die hebben zich niet vuil gemaakt, die hebben niet onder spanning gestaan, maar 
vinden nog de juiste woorden om aan te merken wat niet af was of geïmproviseerd 
leek.
En toch … als al het volk weg is en de luxepaarden weer op stal zijn, is het trekpaard 
nog altijd bezig met alles aan de kant te sleuren.
Soms gebeurt het, na een respectabel aantal jaren, dat een trekpaard op een po-
dium wordt geduwd. 
Dan staan de luxepaarden erbij met onderscheidingstekens, bloemen, kussen en 
champagne. 
Dan zie je dat trekpaard zijn schouders ophalen en onbeholpen zeggen: ‘Ik heb al-
leen maar gedaan wat ik moest doen.’

Naar Manu Verhulst

Denk hier eens over na!

• Wie zijn de trekpaarden in onze KSA-groep?
• Geven we hen wel eens een compliment?
• Zeggen we ‘dank u wel’?
• Hoe gaan wij trekpaarden kweken in onze KSA-groep? Mensen met een grote dosis 

edelmoedigheid en met een ideaal dat ze maar niet kunnen loslaten.
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Zalig

Zalig de jongeren met idealen: zij bouwen aan de toekomst. 
Zalig de jongeren die “ja” zeggen tegen het leven: zij zullen het geluk ontdekken. 
Zalig de jongeren die weerbaar staan tegen tegenslag: zij kunnen het leven aan. 
Zalig de jongeren die kritiek verdragen: zij zullen hun leven verrijkt zien. 
Zalig de jongeren die geduld kunnen opbrengen: zij zullen hun doel bereiken. 
Zalig de jongeren die initiatief durven nemen: zij laten de samenleving niet in slaap 
vallen. 
Zalig de jongeren die geen geweld gebruiken: zij bouwen aan de vrede. 
Zalig de jongeren die onrecht durven aanklagen: zij banen een weg van hoop. 
Zalig de jongeren die de realiteit durven zien: zij bouwen aan de toekomst. 

Jong zijn … 

Jong zijn betekent 
kansen grijpen, groeien, 
kopje onder gaan en proestend weer boven komen, 
roeien tegen de stroom op, 
kwistig zijn met je talenten, 
geven en blijven geven, 
onvermoeibaar zijn. 
Jong zijn is ook: 
Een eigen mening hebben en ervoor durven opkomen, 
niet onderduiken in de groep, 
de zwakken durven beschermen, 
geen onrechtvaardigheid dulden, 
blij zijn met wat je hebt en bent. 
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Het is durven leven met je hart én je verstand, met open ogen en oren, 
kunnen zien en luisteren, 
stil worden voor het lied van een vogel of de kleur van een bloem. 
Jong zijn 
is een toverwoord, 
op duizend manieren geschreven: 
wie jong is, heeft de toekomst. 
Jong zijn 
kent dus ook zijn grenzen. 
Het is zoeken 
en soms die grenzen durven doorbreken, 
leven met onzekerheden, 
elkaar vinden en samen op weg gaan, 
veel geduld hebben met elkaar 
en weten dat mensen 
mensen nodig hebben. 

Grenzen

Iedereen noteert zijn grens of grenzen op een kaartje. Hang dat kaartje aan een 
touw en het touw hang je ergens op, bijvoorbeeld tussen twee bomen.
Ga dan in kleine groepjes op tocht van touw naar touw. Zoek een oplossing voor 
elke grens en schrijf die er bij.
Dan mag het touw weggenomen worden en de oplossing geef je aan wie de grens 
noteerde.
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De steen op de palmboom

Ben Saduk leefde in een klein dorp aan de rand van een woestijn. Hij had er plezier 
in dingen stuk te maken en er was altijd wel iemand waarmee hij ruzie had. Op een 
dag maakte hij een wandeling. Plots stond hij voor een piepkleine palmboom. Die 
boom durfde zomaar midden op zijn pad groeien! Hij nam een grote steen die hij 
op de kleine kruin van de boom legde. “Zo!”, zei Ben Saduk, “nu zal je geen grote 
boom meer kunnen worden. Dat zal je leren te groeien waar ik wil wandelen.” De 
kleine boom zakte bijna weg onder het gewicht. Maar omdat de boom niet dood 
wilde deed hij toch, dag na dag, zijn best te blijven groeien.

Doordat hij de kracht moest vinden om de steen mee omhoog te heffen, duwde 
hij zijn wortels dieper en dieper de grond in, waar hij voldoende water en voedsel 
vond. Langzaam maar zeker groeide de palmboom. Doordat zijn wortels zo diep 
zaten, kon hij zandstormen trotseren en werd hij zelfs de grootste palmboom van 
de omgeving.

Jaren later wandelde Ben Saduk opnieuw door de woestijn. Plots kon hij zijn ogen 
niet geloven. Hij stond vlak voor een reusachtige palmboom die op zijn wandelpad 
had kunnen groeien. Hij keek omhoog en zag op de palmboom een grote steen 
liggen. Ben Saduk was erg bang dat de palmboom hem zou herkennen en wraak 
zou willen nemen. De palmboom boog zich een beetje en zei: “Dank je wel, Ben 
Saduk. Dankzij jouw steen ben ik groot en sterk kunnen worden.” Ben Saduk was zo 
verwonderd dat hij sindsdien besloot geen zaken meer stuk te maken. Hij wou zelf 
worden zoals de grote palmboom die hij eerst kapot had gewild.
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Doe-moment

Op een blad staat een palmboom afgebeeld, die net zoals in het verhaal enkele stenen 
op zijn kruin moet torsen. De palmboom stelt de persoon voor. De stenen op de kruin 
zijn gelegd door mensen die een grote rol in iemand zijn leven hebben gespeeld. Vaak 
hebben die personen iets geëist. Ze hebben een ‘steen’ op jou gelegd, zonder dat ze je 
er kwaad mee wilden doen. We noteren in de stenen wat die taak inhield en hoe we er 
sterker door geworden zijn.

Uit ‘Vlieg Icarus. Vlieg!’ van Hans Jacobs

Tip
Lees ook eens volgende tekst uit de Bijbel: Lucas 18, 18-30.

Een rijke man vroeg aan Jezus: ‘Goede meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen? 
Jezus zei tegen hem: ‘Je noemt mij goed, maar waarom? Alleen God is goed, verder nie-
mand. En je weet toch welke regels er in de wet staan? Je mag niet vreemdgaan. Je mag 
niemand vermoorden. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. En je moet respect hebben 
voor je vader en je moeder.’
Toe zei de man: ‘Ik hou me aan al die regels. Al mijn hele leven.’ Jezus antwoordde: ‘Er is 
nog één ding dat je moet doen. 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, kan je 
terugkomen en met mij meegaan.’
Toen de man dat hoorde, was hij teleurgesteld. Want hij was heel rijk.
Toen Jezus zag dat de man teleurgesteld was, zei hij: ‘Het is heel moeilijk voor rijke men-
sen om in Gods nieuwe wereld te komen. Je zal nog eerder een kameel door het oog van 
een naald zien gaan.’
Toen de mensen dat hoorden, vroegen ze: ‘Maar wie kan er dan nog gered worden?’ 
Jezus zei: ‘Als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van 
God af. En dan kan het wel.’
Toen zei Petrus: ‘Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met u 
mee te gaan.’
Jezus antwoordde: ‘Luister goed naar mijn woorden: Als je kiest voor Gods nieuwe we-
reld, dan moet je bereid zijn om alles op te geven: je huis, je vrouw, je broers en je zus-
sen, je ouders en je kinderen. Maar je krijgt er nu al veel voor terug. En als Gods nieuwe 
wereld komt, krijg je het eeuwige leven.’

Doe-moment

Speel een estafette-spel met ‘handicap’. Een emmer water die eerst een last blijkt te zijn, 
wordt later een voordeel!
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Vallen

“Waarom moet ik eerst vallen?”, vroeg de kleine 
vleermuis aan zijn moeder. 
“Om te kunnen vliegen”, zei de moeder zacht.

Ze hingen beide aan een lange tak. De kleine 
vleermuis werd bang en zijn beide klauwtjes 
grepen radeloos om het veilige hout.

“Wil je onder de sterren leven?”
“Ja.”
“En vrij zweven door de lucht? Wil je wentelen en buitelen, hoog boven de bomen 
en de wereld?”
“Ja, ja, … maar waarom moet ik dan eerst vallen?”
“Zo zijn we geschapen. Het kan niet anders”, glimlachte de moeder.

De tak werd een grillige, naakte arm in het licht van de maan. Het jonge vleer-
muisje keek onder zich. Het rilde om die vreemde, duistere afgrond waaraan het 
zich moest toevertrouwen.

“Kan ik van hieruit naar de sterren?”
“Neen”, zei de moeder. “Ik heb het je al gezegd. Kom, laat nu de tak maar los en laat 
je vallen.”
“Dan zal de harde grond mij doden!”
“Je hoeft het maar heel even te doen en dan rustig je vleugels te spreiden. Laat los 
mijn zoon … en vlieg!”
In een flits was de moeder verdwenen. Ze viel in de gapende duisternis onder de 
tak. Van heel ver hoorde de kleine vleermuis haar roepen.

“Kom …”

Toen dacht hij aan niets meer. Hij was alleen, de tak werd koud en alles was zo 
vreemd. Nog even klemde hij zich vast om het vertrouwde hout een laatste keer te 
voelen. Toen liet hij los met een gil van angst. Hij suisde omlaag en meende te ster-
ven. Hij viel steeds sneller en de donkere grond die hem zou doden, was dichtbij. 
Maar dan opende hij zijn vlerken en keek omhoog. Hij voelde zich licht en vrij. De 
nacht tilde hem op en droeg hem tot ver boven de bomen. Hij wentelde en buitelde 
van vreugde … en toen voelde hij voor het eerst de hemel.



50 / Groei uit jezelf! - Jaarthema 2018-2019

Vertrouwensspelen

Met behulp van een paar vertrouwensspelen wordt aangetoond hoe moeilijk het is om 
vertrouwen te hebben en te tonen. Als je vertrouwen hebt, lukken die uitdagingen veel 
beter.
• Iemand van de groep laat zich van een stoel of tafel vallen en wordt door de andere 

groepsleden opgevangen.
• Iemand wordt door de anderen opgetild tot boven het hoofd. Terwijl de groep heen en 

weer loopt, laat je de persoon zakken. De persoon voelt zich als een vallend blad.
• Een persoon staat in het midden van de groep en laat zich naar een willekeurige kant 

vallen. De groep vangt de persoon op en duwt hem langzaam terug naar iemand an-
ders.

In de drie bovenstaande gevallen is het belangrijk dat de persoon die de proef ondergaat 
zich zo stijf maakt als een plank.
• De groep staat in een kring en houdt een touw vast. Een persoon klimt over het touw 

de kring rond.
• Iemand loopt geblinddoekt naar voor. De groep vangt de persoon, na een bepaalde 

afstand, met de armen in elkaar gehaakt.

Uit ‘Vlieg Icarus. Vlieg!’ van Hans Jacobs

Kassaband

Je kan ook ‘kassaband’ spelen. Met de groep draag je iemand op de armen en je kata-
pulteert die voort op de armen van de volgende in de rij.

Luisterliederen

Vallen en weer opstaan – Arne Vanhaecke / Walk on water – Milk Inc

Bijbeltip

Lees Matteüs 14, 22-32, Jezus loopt over het water.

Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar 
de overkant varen. Jezus zou later komen, hij wilde eerst de mensen naar huis sturen. 
Toen iedereen weg was, ging hij een berg op om te bidden. Hij was daar alleen.
Het werd nacht. De leerlingen waren al een heel stuk het meer op gevaren. Ze hadden 
tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot.
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Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen 
hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van 
angst en riepen: ‘Een geest!’
Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Toen zei Petrus: 
‘Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Jezus 
zei tegen hem: ‘Kom naar mij toe.’
Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte 
hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde: ‘Heer, 
red mij!’
Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei: ‘Waarom twijfel je? Is je 
geloof dan zo klein?’
Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien.

Twee zaadjes

Twee zaadjes lagen naast elkaar 
op een vruchtbare grond.
Het ene zaadje zei:
‘Ik wil groeien!
Ik wil mijn wortels diep in de grond voelen 
en door de aarde heen naar boven uitbreken.
Ik wil met mijn tere knoppen 
de komst van de lente aankondigen.
Ik wil de warmte van de zon op mijn gezicht voelen 
en de morgendauw op mijn blaadjes!’

Het zaadje groeide en groeide.
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Het tweede zaadje zei:
‘Ik ben bang.
Als ik mijn wortels naar beneden laat groeien, 
weet ik niet 
wat ik in de donkere aarde zal tegenkomen.
Als ik door de aardkorst heen breek, 
beschadig ik misschien mijn tere knoppen.
Als ik mijn blaadjes uitrol, 
worden ze misschien door een slak opgegeten.
En als ik mijn bloesems open, 
plukt een klein kind ze misschien af.
Nee, ik wacht liever tot de kust veilig is.’

Het zaadje wachtte en wachtte.

Toen kwam er een kip, 
op zoek naar voedsel.
Ze vond het zaadje 
en pikte het op.

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

Het keuzedebat

Voer een debat over keuzes. Volgende vragen bieden inspiratie:
• Word ik leid(st)er of niet? Welke invloed heeft dat?
• Waarin ben ik al gegroeid?
• Heb ik al iets bijgeleerd als lid, als leiding?
• Heb ik een goede keuze gemaakt?
• Waar heb ik spijt van dat ik het niet gedaan heb?
• Wat zijn mijn wortels in KSA? 
• KSA betekent voor mij: vriendschap, spel … en maak een keuze.
• …
Kiezen is verliezen, maar het brengt ook altijd mooie dingen met zich mee.

Zaadjes planten

Met de jongste leeftijdsgroepen kan je bij hetverhaal iets planten of zaaien. Een toma-
tenplant is ideaal. Zo kan je later ook de vruchten meenemen.
Misschien kan je naar een boerderij of een privépersoon gaan die een moestuin heeft om 
te planten. Zo wordt er ook voor de tomatenplant gezorgd als er geen KSA-activiteit is!
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De zeven wereldwonderen

Een meester vroeg aan zijn leerlingen:
‘Wat zijn op dit moment de zeven wereldwonderen?’
Na wat discussie, zeiden ze:
‘De piramiden in Egypte.
De Taj Mahal in India.
De beelden van het Paaseiland.
Het Panamakanaal in Midden-Amerika.
De Eifeltoren in Parijs.
De Sint-Pietersbasiliek in Rome.
De Chinese muur.’

Terwijl de meester nog bezig was 
de stemmen te noteren, 
zag hij dat één leerling nog niet klaar was.
Hij ging naar haar toe en vroeg:
‘Is het zo moeilijk om zo’n lijst te maken?’
‘Ja, nogal,’ zei ze
‘Het zijn er zoveel, dat ik moeilijk een keuze kan maken.’
Toen zei de meester:
‘Zeg maar wat je al hebt, misschien kunnen we je helpen.’
Het meisje twijfelde even, maar las dan voor:
‘Ik denk dat de zeven wereldwonderen zijn: 
te kunnen zien 
te kunnen horen 
te kunnen aanraken 
te kunnen tasten 
te kunnen voelen
te kunnen lachen 
en te kunnen liefhebben.’

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

Wonderlijst

• Welke zijn de 7 wonderen in jouw leven? Vertel ze aan elkaar! Zijn er wonderen die je 
helpen groeien, ook in KSA?

• Wat zijn 7 wonderen in jouw KSA-groep. Schilder ze op een muur in het lokaal of teken 
ze op een groot blad en hang ze op in het lokaal.
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De toren en de eik

Midden in de stad stond een hoge toren.
Tegen al wie het horen wou, zei hij:
‘Ik zal eeuwig leven, 
want ik ben groot en sterk 
en ik ben van steen’.

Op een nacht hoorde hij een eikel 
die droomde over zijn toekomst: 
‘Eens zal ik groot en sterk zijn.
Ik zal lucht geven aan de mensen 
en schaduw aan al wie wil schuilen voor de warmte.’
De toren moest lachen en zei:
‘Eikeltje, 
je moet van steen zijn om de eeuwigheid te halen.’

Toen kwam de wind 
en die droeg de eikel een eindje mee.
De eikel viel op de grond.

Wat later groeide uit de kleine eikel een plantje, 
en uit dat plantje langzaam een mooie grote boom.

Lang, heel lang na de dood van de eikel 
stond de toren er nog, hoewel een beetje scheef.
Hij was wat zenuwachtig 
omwille van een grote eik, vlak in de buurt.
Toen zei de eik: ‘Toren, de droom is uitgekomen.’

De dag nadien zakte de toren in elkaar.
De eik dacht: 
‘Jammer dat stenen niet sterven, 
anders kon er een nieuwe toren groeien’.

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

Filmtip - Romero

Romero is een zeer aangrijpende film uit 1989 over het leven en de strijd van de Salva-
doraanse aartsbisschop Oscar Romero. 
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Romero werd doodgeschoten op 24 maart 1980 door een rechts doodseskader, toen hij 
de mis opdroeg in een ziekenhuiskapel in de hoofdstad San Salvador. 
El Salvador verkeerde in volle burgeroorlog toen Romero werd vermoord. In die tijd was 
er een verbod op vrije meningsuiting en samenscholing. Maar Romero verzamelde toch 
mensen in kerken en sprak ongecensureerd over de repressie van de armen en het on-
kiese gedrag van de machthebbers. Romero wist dat hij door het verkondigen van zijn 
standpunten zijn leven in gevaar bracht, omdat hij het leger en de rijke elites dwarszat. 
Maar hij vond het zijn plicht om door te gaan. Romero geldt als een martelaar van de 
katholieke kerk.
De aartsbisschop kreeg anderhalve maand voor zijn dood een eredoctoraat van de KU-
Leuven. Romero werd in 2015 zalig verklaard. Nog dit jaar zal hij heilig verklaard worden 
door paus Franciscus!

Creatief met …

• Verzamel eikels en bouw een toren. Lijm doet wonderen.
• Je kan de eikels ook nagellakken, in figuurtjes verwerken … Google maar ‘creatief met 

eikels’ en je vindt 1001 tips!
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Piramide

De +12-jarigen kunnen al een stapje verder gaan bij een toren bouwen. Waarom geen 
menselijke piramide maken? Zorg dat die menselijke toren niet kan omvallen! 
Als we samenwerken zijn we sterker dan als individu!

En dat kan zo, zo of zo … maar wees altijd voorzichtig!



mIjn ksa-Groep 
GroeIt
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Wieden of snoeien?

Soms moeten we onkruid wieden of takken snoeien om verder te kunnen groeien. 
Soms moeten we kiezen waaraan we onze aandacht het best besteden of het leeu-
wendeel van onze energie in steken. Maar het overbodige scheiden van het essen-
tiële is verre van gemakkelijk!

De werking van je KSA-groep bestaat uit een hele waaier van activiteiten. Maar … 
welke kerntaken verdienen meer aandacht? En welke misschien minder? Waarin 
ga je energie steken? Wat is de essentie van KSA? Waarin moet je beter worden? 
Waarin ben je als groep al heel goed en kan je nog beter? Stof voor een groepsdis-
cussie!

Het voorbeeld van …

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant en jullie zijn de tak-
ken. God zelf is de tuinman. Hij haalt de takken weg waar niets aan groeit. En de takken 
waaraan druiven groeien, maakt hij kort. Want dan komen er in het volgende jaar nog 
meer druiven aan. 

Johannes 15, 1-2



Groei uit jezelf! - Jaarthema 2018-2019 / 59

Het mosterdzaadje

Samen zingen

Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.

Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn;
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.

Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

En Jezus zei:

‘Willen jullie weten waar Gods nieuwe wereld op lijkt? Ik zal nog een voorbeeld geven. 
Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Maar 
als je het zaait in de grond, dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die boom wordt 
het grootst van alle planten en krijgt dikke takken. In de schaduw van die boom kunnen 
vogels hun nest bouwen.’

Marcus 4, 30-32

Aan de slag!

We tekenen grote boom met wortels, stam, takken, twijgjes en bladeren. Iedereen zet 
zich apart met een potlood en een klein blaadje. Daarop tekent de positie die hij/zij zich-
zelf toedicht in de boom. 
Bv. een wortel: ‘Ik ben misschien minder zichtbaar, maar ik hou de boom levend.’ 
Bv. de stam: ‘Ik vorm de sterke ondersteuning voor de boom. Men kan op mij bouwen.’ 

Nadien legt iedereen zijn/haar tekening op de grote tekening van de boom en licht zijn/
haar keuze toe.
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Nieuwjaarsbrief in september!

Engagement, je inzetten voor iets … dat kan op vele manieren. Doe je dat met jouw 
KSA-groep, dan is het effect 1000 maal groter! Maak je ambities kenbaar. Lijst op 
waarin je willen groeien en kijk welke engagementen je gaat opnemen tijdens het 
komende werkjaar:

• Een sympathieke actie voor een (lokaal) goede doel op touw zetten? Ja, dat kan 
voor Vredeseiland, 11.11.11., Welzijnszorg, de Warmste Week, Broederlijk Delen 
…

• Een zwerfvuilactie.
• Bomen planten.
• Kleur geven aan de buurt door:

- De buurt samen brengen voor een buurtfeest. Organiseer dan ook een viering 
of zet een bezinning op poten. Versier de straat. Laat mensen hapjes en drank 
meebrengen.

- Deel te nemen aan een buurtinitiatief.
• Een voedselinzameling in de kerstperiode.
• Oud speelgoed verzamelen zodat de Sint ook minder begoede kinderen een ge-

schenk kan brengen.
• Bejaarden bezoeken en je zal zien dat het ‘Pasen’ wordt. De mensen zullen op-

fleuren en herleven door jullie bezoek!
• Aanwezig zijn tijdens de eerste communieviering van de jongste leden en ook 

bij het vormsel. Schrijf voor hen een kaartje of bied een klein geschenkje aan in 
naam van KSA.

• Een activiteit met anderen organiseren. En die anderen kunnen zijn: bejaarden, 
kansarmen, vluchtelingen …

• …

En aarzel niet om zelf nog heel wat meer te bedenken, 
maar het belangrijkste is: doe het!
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“Je kan maar van groei spreken als iedereen 
erop vooruit gaat. Je kan pas van welvaart spreken 

als iedereen er kan van profiteren.”
- Mieke Vogels -

Een lapje stof

Elkaar elke activiteit een compliment geven, is ook een schitterend voornemen. 
Elke activiteit aanwezig zijn, als dat geen engagement is!

Geef alle leden daarvoor telkens een lapje stof, want dat verdienen ze. Maak op het 
einde van het werkjaar van al die lapjes stof een vlag of wimpel en laat die wap-
peren tijdens het kamp!

Klerenketting

Hoe langer je in KSA actief bent, hoe meer mouwschildjes er op jouw KSA-hemd 
of -das hangen. Maak bij het bekendmaken van je engagement voor het komende 
werkjaar een engagementsketting door alle hemden en dassen op volgorde te leg-
gen: minste mouwschildjes komen eerst, meeste mouwschildjes komen laatst in de 
klerenketting. 

We have a dream! 

Maak jullie dromen waar! Dat kan tijdens een tof bezinningsmoment.
Mail naar dirk@ksa.be voor de viering mét powerpoint.
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Tip: Je kan ook de film ‘Jozef de dromenkoning’ bekijken.

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

Kruisteken

Hemelse kaas doet dromen!

Kies een filmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sb8_hPD7GN8
https://www.youtube.com/watch?v=vrmvW2VTBE8
https://www.youtube.com/watch?v=EZalZpppsQE
         
 Toneeltje: (door 4 leiding met engelenvleugels)
Engel 1: Ooh, heerlijk, zo’n brokje kaas op een toastje. Hmmm, wat een hemels 

gevoel, het streelt je tong, geweldig!
Engel 2:  Ja, blijf maar zweven. Ik ben er ieder geval niet zo’n fan van.
Engel 3:  Allé, wat jij nu zegt. Ben jij ook één van die kieskeurigen? Ontbreekt de 

kaviaar op meneer zijn toastje?
Engel 4: Of staat het hemelse gezelschap jou niet aan? 
Engel 2: Maar nee, absoluut niet. Ik droom van andere dingen.
Engel 3: Lap, naast een zwever, hebben we nu ook nog een dromer. Het is toch 

allemaal speciaal hoor hier in de hemel. Niet gewoon!
Engel 1: Zwijg toch eens, laat hem toch eens uitspreken. Waar droom jij dan van?
Engel 2: Wel, ik droom van KSA.
Engel 4: KSA, dat is die jeugdbeweging zeker? Wat is daar zo speciaal aan? Eet je 

daar ook hemelse kaas?
Engel 2: Wel, in KSA doen we heel bijzondere dingen. Daar maken we dromen 

waar door samen te spelen, op kamp te gaan … We bezorgen iedereen 
een hele toffe tijd én … we zijn een sterke vriendengroep. We gaan voor 
mekaar door het vuur. We weten dat we samen veel meer kunnen dan 
alleen.

Droom, durf, doe en deel – Marco Borsato

https://www.youtube.com/watch?v=mObMyge9vAo
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Een droom aan diggelen    

Proost of 
leid(st)er: We hebben allemaal grote dromen voor ons leven.Toch slagen we 

er soms in om elkaars dromen stuk te maken. Daarom willen we nu 
eerst bidden om vergeving.

Lid 1: Als we pesten, maken we de droom van vriendschap stuk. Dat spijt 
ons, Heer.

Lid 2: Als we niet luisteren naar iemand die het moeilijk heeft, maken we de 
droom van ‘er-zijn-voor-elkaar’ stuk. Dat spijt ons, Heer.

Lid 3: Als we stokken in de wielen steken of elkaar niet willen helpen, dan 
maken we dromen van mensen stuk. Dat spijt ons, Heer.

Leid(st)er 1: Als we onze activiteiten niet goed voorbereiden, maken we de droom 
van spel en plezier bij onze leden stuk. Dat spijt ons, Heer.

Tot zevenmaal zeventig maal, 
vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zevenmaal zeventig maal, 
de Heer heeft met mij ook geduld.

Samen bidden        

Goede God
Geef ons elke dag voldoende kracht 
om steeds opnieuw te beginnen.
Geef ons elke dag genoeg inzet 
om met onze beide handen te werken aan onze toekomst. 
Geef ons elke dag de durf 
om (h)eerlijk met elkaar samen te leven.
Geef ons elke dag een beetje meer geloof 
in ons eigen kunnen 
zodat we in onszelf geloven, 
zoals Jij in ons blijft geloven. Amen.

Jozef droomt   

Proost of leid(st)er:
We gaan nu luisteren naar een stukje uit het evangelie van Matteüs. Jozef droomt!
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Leid(st)er 2:
Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus.
Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd 
waren, werd Maria zwanger, door de heilige Geest.
Jozef was een goed mens. Hij dacht: ‘Ik kan niet met Maria trouwen, want ze is 
zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim 
doen, anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw.’
Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer, die zei: ‘Jo-
zef, nakomeling van David, luister! Je kan rustig met Maria trouwen. Want het kind 
dat zij verwacht, is van de heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem 
Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven 
worden.’
Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan die 
woorden van God: ‘Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal 
een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden.’ De naam Immanuel bete-
kent: God is bij ons.
Toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel tegen hem gezegd had. Hij trouwde 
met Maria. Maar ze sliepen niet met elkaar voordat haar zoon geboren werd. En 
Jozef noemde hem Jezus.

Matteüs, 1, 18-25

KSA droomt - doe-moment 

Voorzie:
• Een hele grote wolk of schilder die op een muur.
• Kleine wolkjes (formaat A4-blad) waar iedereen zijn 

droom voor KSA kan inschrijven.

 Toneeltje: (door 4 leiding met engelenvleugels)
Engel 1: Amai, dat is een straf verhaal!
Engel 2: Och here, Jozef, die sukkelaar. Het overkomt je maar. Je droomt van een 

mooi gezin en lap: je vrouw is zwanger van een ander.
Engel 3: En dan nog van de heilige Geest. Kom dat tegen!
Engel 4: Ik vind die Jozef toch een straffe gast, hoor. Knap dat hij Maria niet in de 

steek laat, want in die tijd: ’t was gedaan, hé, voor de meisjes. Ze moes-
ten nergens meer aankloppen. Ze waren verloren.

Engel 1: Alle geluk dat hij een droom kreeg. ’t Is gelukkig allemaal goed gekomen. 
God doet toch wondere dingen, hé. Dat geeft me weer zo’n hemels ge-
voel. 

Engel 2: Lap, onze zwever is nog altijd aan het zweven. Jij gaat toch ook nooit 
veranderen, zeker.
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Engel 4: Zeg, gasten, hebben jullie dat al gezien? 
Engel 1: Wat gezien?
Engel 4: Ewel, dat er hier zoveel KSA’ers zitten.
Engel 1: Nu dat je zegt. Amai, dat zijn er nogal een hoopke.
Engel 3: Zeg, collega’s engelen, ik ben er zeker van dat die KSA’ers ook dromen: 

over hun eigen toekomst, maar ook over KSA!
Engel 2: Ja, ja, absoluut, ik kan daarvan meespreken. Ik, mijn jonge jaren, allé 

toen ik nog leefde, op aarde bedoel ik, niet in de hemel zoals nu, je weet 
dat ik toen ook bij de KSA was en wij droomden ook over KSA en over de 
toekomst van KSA. Dat we leider gingen worden, welke spelen we gingen 
maken, wat we gingen organiseren en zo.

Engel 3: Moesten wij die dromen nu eens verzamelen. We hebben hier wat wol-
ken bij. Als iedereen daar nu eens zijn droom voor KSA zou opschrijven, 
dan kunnen wij straks die dromen eens bekijken en dan zien we wel wel-
ke droom we met KSA kunnen waar maken.

Engelen: Dat is een super idee! Prima! We gaan erin vliegen!

 Muziek op achtergrond tijdens het doe-moment!

KSA maakt dromen waar

Overloop de dromen.
Kies samen welke dromen je gaat waarmaken.

Jezus droomt (dankgebed) 

Als jullie kiezen voor een eucharistieviering kan de proost hier het dankgebed uit-
spreken.

Proost:
Er was nog iemand met een grote droom: Jezus.
Om zijn droom waar te maken, heeft hij brood en wijn in zijn handen genomen. En 
ook in KSA krijgen we zijn voedsel, zijn kracht mee om die droom mee te helpen 
waar maken.
…

De droom van Vader   

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
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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.

Vredesdroom    

Lid 4;
Heer Jezus,
Jij droomde van een vredevolle wereld.
Jij droomde van een wereld waar er plaats is voor elke mens.
Jij droomde dat elk kind, elk mens het goed zou hebben.
Jij droomde dat wij er zouden zijn voor elkaar.
Die droom heb Jij ons voorgeleefd.
Help ons om die droom ook vandaag waar te maken in KSA, maar ook op alle plaat-
sen waar we komen.
Schenk ons Jouw hemelse vrede, zodat wij die kunnen doorgeven.

Proost of leid(st)er:
Moge de vrede van Jezus met ieder van jullie zijn.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.

Dromen

Leid(st)er 3:
Een jongen had een droom: hij ging een winkel binnen. Achter de toonbank zag hij 
een engel en vroeg: “Wat verkoopt u, mijnheer?”
De engel antwoordde: “Alles, wat je maar wilt.”
“Echt alles?”
“Ja, je kan het zo gek niet bedenken, of het is er wel.”
‘Wel’, zei de jongen: ‘Ik zou graag willen: 
het einde van oorlog en terrorisme in heel 
de wereld meer bereidwilligheid om met el-
kaar te overleggen, aandacht voor kleine en 
zwakke mensen …’
De engel onderbrak hem en zei: “Sorry, jon-
ge man, je hebt me verkeerd begrepen.We 
verkopen hier geen vruchten. We verkopen 
hier alleen zaadjes.”
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 Toneeltje: (door 4 leiding met engelenvleugels)
Engel 1: Amai, dat is een straf verhaal!
Engel 2: Jij bent ook van alles onder de indruk, hé! Maar toegegeven, ’t is een 

goede boodschap voor ons. Wij moeten inderdaad zelf zorgen voor meer 
vrede, zorgen dat er geen ruzie is, we moeten zelf aandacht hebben voor 
de zwakken en kijken dat er niemand gepest wordt.

Engel 4: We gaan van die zaadjes uitdelen. ’t Zal rap veranderen als al die KSA’ers 
meedoen! En het is uiteindelijk van de jonge gasten dat het zal moeten 
komen, nietwaar.

Engel 3: Zeg, collega’s engelen, ik heb eens gekeken wat er allemaal op die wol-
ken staat. Er zitten daar straffe dingen tussen, hoor! We gaan ne keer 
kijken wat ze zouden kunnen waar maken met de hele groep.

Engel 1: Ooh, ’t is toch schoon dat die KSA hun patroon zo in ere houden met een 
viering en daarboven ook nog eens een droom gaan realiseren.

Engel 4: Stop maar, straks begin ik nog te wenen. We gaan luisteren wat ze gaan 
doen.

Engel 3: Collega’s engelen, lieve KSA’ers, KSA XXXXX zal …
Engelen: Dat is super! Geweldig! Zeer goed! …

Het KSA-droomgebed   

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 kam-
peren.
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 dat met elkaar te delen.
Help ons zo te leven dat ook Gij, Heer, aan ons in KSA, veel vreugde moogt beleven.

Gezegende dromen

Geloof in jullie dromen en maak 
ze waar met de zegen van de lief-
devolle God die is Vader, Zoon en 
Heilige Geest.
    
   
Lied: ‘Handen gevraagd’
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