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START TO RUN, START TO BELIEVE
Vrienden KSA’ers,
Heel wat mensen brengen hun conditie op peil met ‘Start to run’. Maar … hoe is
het gesteld met de conditie van ons geloof? Moeten we daar ook niet aan werken?
‘Magnifiek energiek’ is het ideale jaarthema om tijdens het zomerkamp met de K
aan de slag te gaan en ook te werken aan de fitheid van ons geloof tijdens de kampbezinning.
Om de nodige energie en dynamiek in de kampbezinning te brengen, is het de bedoeling dat elk onderdeel van de viering op een andere locatie doorgaat. Zorg ervoor dat de locaties ook niet te ver uit mekaar liggen.
Voor nog meer K-materiaal verwijzen we naar de K-jaarthemabundel ‘Magnifiek
energiek’.
Veel succes er mee!
Met een stevige KSA-groet
proost Dirk Decuypere
In deze bundel vinden jullie:
Liederen
Info rond de toneeltjes
De kampviering

Dit is een uitgave van Werkgroep K van KSA Nationaal, Vooruitgangsstraat 225, 1030 Brussel (juni 2017)

LIEDEREN
1. Wij zijn samen onderweg
Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja.
Met de sterren in de lucht, alleluja
Met de vogels op hun vlucht, alleluja.
Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja.
Met de zon, de maan, de zee, alleluja.
Heel de schepping wandelt mee, alleluja.
Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja.
Opa, oma, zus en broer, alleluja.
Vader, moeder aan het roer, alleluja.
Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja.
Blank en bruin en arm en rijk, alleluja.
Iedereen die hoort erbij, alleluja.
Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja.
Zo gaan mensen hand in hand, alleluja.
Samen naar ‘t beloofde land, alleluja.
Wij zijn samen onderweg, alleluja
Wij zijn samen onderweg, alleluja.
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2.

Opzij, opzij, opzij (Muziek: Herman van Veen, tekst: KSA Mater)
Am
Opzij, opzij, opzij, KSA die komt voorbij,
Dm
Am
bekijk ze goed, zijn zij niet magnifiek?
Am
Opzij, opzij, opzij, ze gaan vandaag van start.
		
Dm
Am
Ze zijn weer ongelooflijk energiek.
C
Ze moeten spelen, lachen, fantaseren,
			
Am
klimmen, dansen en weer doorgaan …
C
Een fuif bedenken, melk uitschenken,
			
Am
willen echt wel even blijven staan!
Am
Ze gaan je wat verwennen, je beter leren kennen,
Dm		
Am
wat eet je graag, wat vind jij nu heel tof?
Am
Zal ik je eens masseren, of liever maquilleren,
		
DM
Am
of wil je naar d’Ardennen op verlof?
C
Ze moeten spelen, lachen, fantaseren,
			
Am
klimmen, dansen en weer doorgaan …
C
Een fuif bedenken, melk uitschenken,
		
Am
willen echt wel even blijven staan!
Am
Opzij, opzij, opzij, KSA die komt voorbij,
		
Dm
Am
bekijk ze goed, zijn zij niet magnifiek?
Am
Opzij, opzij, opzij, ze gaan vandaag van start.
		
Dm
Am
Ze zijn weer ongelooflijk energiek.
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3.

Walk in the light
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INFO ROND DE TONEELTJES
De bezinning is doorspekt met toneel.
Iemand speelt de rol van een deelnemer aan ‘Start to run’ (Starten met lopen).
Deze wordt hieronder kort en krachtig ‘runner’ genoemd.
Een andere persoon speelt de rol van een gelovige, iemand die alles weet van
‘Start to believe’ (Starten met geloven). Deze laatste wordt hieronder ‘believer’
genoemd.
Vervang tijdens jullie viering de woorden ‘runner’ en ‘believer’ door de namen van
de KSA’ers die deze rol spelen.
Aarzel niet om de toneeltjes, het rollenspel nog persoonlijk te maken.
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DE KAMPBEZINNING
Op locatie 1
1.

Kruisteken

Toneel:

Beginsituatie:
De ‘believer’ zit te bidden met de ogen dicht.
De ‘runner’ komt aangelopen.
Runner: Aha, onze ‘believer’. Hoe is het ermee?
Believer: Ah, ‘runner’, goed en met jou?
		
Maar zeg, wat ga je doen vandaag?
Runner: Wel, ik ga lopen. Ik ben begonnen met ‘Start to run’ van ons Evy-ke, nietwaar. Goesting om mee te doen?
Believer:
OK, als jij meedoet met mij?
Runner: Ewel, dat is dan een deal.
Believer: Zeg, ‘Runner’, wat moet jij doen om te starten.
Runner: Wel ik moet opwarmen.
		
(De runner maakt enkele sprongen om op te warmen)
		
En jij, wat moet jij doen om op te warmen?
Believer: Ik maak een kruisteken.
Believer of voorganger van de viering:
		
Laten we samen ons kruisteken maken.
		
We zijn hier samen in de naam
		
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
		
Amen.
Runner: ‘Believer’, we zijn weg, hé!
Believer: Ja, ik ben mee en ondertussen gaan we een liedje zingen.
We stappen naar de volgende locatie en zingen:
Lied: ‘Opzij, opzij, opzij’
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Op locatie 2
2.

Bidden

Toneel:

Runner: ‘Believer’, we moeten even stoppen. We mogen niet de hele tijd lopen. We
moeten dat langzaam opbouwen. Maar wat is bij jou de volgende stap?
Believer: Bidden, je ogen sluiten en spreken met God.
Runner: Dat klinkt ook niet eenvoudig. Hoe moet je dat doen?
Believer: Wel, dat is heel eenvoudig.
Bidden is tegen God zeggen wat je denkt, wat je voelt, wat er leeft in je hart. Je zegt
waarvoor je blij bent of als je verdrietig bent, dan zeg je dat ook.
Maar je kan ook een tekstje gebruiken dat bestaat.
We gaan het eens proberen!
Ik zal het voorbidden en jullie zeggen mij na.
Lieve God
Allen: Lieve God
Vandaag wil ik jou danken voor deze prachtige dag.
Allen: Vandaag wil ik jou danken voor deze prachtige dag.
Dank je dat ik mag spelen met mijn vrienden!
Allen: Dank je dat ik mag spelen met mijn vrienden!
Dank je dat ik op kamp mag zijn.
Allen: Dank je dat ik op kamp mag zijn.
Het is hier heerlijk!
Allen: Het is hier heerlijk!
Dank je voor alle energie.
Allen: Dank je voor alle energie.
Eventueel:
Alle KSA’ers die het wensen kunnen nu zelf iets zeggen:
Ze kunnen God ook danken voor iets.
Ze kunnen God ook iets vragen.
…
Runner: Believer, we moeten weer verder, hoor, anders krijgen onze spieren koud!
		
En kunnen we ondertussen weer iets zingen. Ik vond dat echt tof.
Believer:
OK, strak plan!
We stappen naar de volgende locatie en zingen:
Lied: ‘Wij zijn samen onderweg’
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Op locatie 3
3.

Evangelie

Toneel:

Runner: (Blaast)
Zo deze km hebben we ook weer binnen.
Believer: Amai, nu voel ik mijn longen!
Runner: Zeg, wat is jouw volgende stap?
Believer: De bijbel, we lezen altijd hierin.
Runner: Zo’n dik boek. Lees jij dat helemaal uit? Zot!
Believer: In stukjes, hé, jij loopt toch ook geen 1000 km in één keer.
Runner: Kunt ge daar zo een keer iets lezen daaruit?
Believer: Jazeker, luister maar.
Jezus keert na verloop van tijd weer terug naar Kafarnaüm. Zijn huis zit meestal
stampvol met mensen uit de wijde omtrek die naar Hem willen luisteren. Op een
dag is het zo druk, dat veel toehoorders buiten moeten blijven staan.
Vier mannen willen hun vriend bij Jezus brengen. Die jongen is verlamd, ze dragen
hem op een matras. Als ze zien dat de deur geblokkeerd wordt door een mensenmenigte, besluiten ze het platte dak op te klimmen. Ze breken het dak open en zien
Jezus daar beneden staan. Jezus kijkt geamuseerd omhoog.
De mannen hebben touwen aan de matras geknoopt en laten hun verlamde vriend
naar beneden zakken. Ze willen dat Jezus hem toespreekt en geneest. Jezus ziet
het voor zich gebeuren. Hij is verbaasd over hun moed: die vrienden hebben veel
geloof!
‘Kind, je zonden zijn je vergeven’, zegt Hij tegen de jongen aan zijn voeten.
Er staan wetgeleerden in de woning van Jezus die beginnen te mopperen. ‘Hoor je
wat Hij zegt?’, zegt er een. ‘Hij vergeeft die knul zomaar zijn zonden.’ ‘Dat is godslasterlijk – alleen God kan zonden vergeven’, zegt een ander. ‘Wie denkt hij wel dat Hij
is?’, bromt weer een ander. ‘Zo gemakkelijk krijg je Gods vergeving niet! Hij doet net
alsof hij een priester is die namens God vergeving mag uitspreken’.
‘En dan nog’, antwoordt een ander. ‘Al was Hij een priester, je moet je aan de wet
houden en als je die hebt overtreden, moet je eerst je zonden belijden en offers
brengen om het goed te kunnen maken. Hij kan niet zomaar zonden vergeven’.
‘Waarom denken jullie zo?’, zegt Jezus als hij het protest hoort.
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Hij is verbaasd over de weerstand die mensen tegen Gods genade hebben. Ze denken liever aan zonde, schuld en straf. Maar Hij is juist gekomen om vergeving en
vrijspraak te brengen.
Jezus raakt steeds sterker doordrongen van de betekenis van zijn naam. Bij zijn geboorte zei de engel al dat Hij het volk zou redden uit de zonde. En Johannes de
Doper wees Hem aan als het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Daarom zegt Hij: ‘Denken jullie dat Ik van God geen volmacht heb gekregen om
hier op aarde iemands zonden te vergeven? Dan heb ik een vraag aan jullie. Wat
is gemakkelijker: tegen een verlamde te zeggen dat zijn zonden vergeven zijn, of te
zeggen dat hij zijn bed moet oppakken en weg moet lopen?
De omstanders zwijgen.
‘Ik heb wel degelijk het gezag gekregen om hier op aarde jullie zonden te vergeven!’,
zegt Jezus. Hij buigt zich naar de verlamde jongen toe. ‘Daarom zeg ik tegen jou: sta
op, pak je bed op en ga naar huis’. Meteen staat de jongen op. De menigte wijkt
uiteen als hij met matras en al de deur uit loopt. Er wordt gemompeld, gelachen,
gejuicht. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien!’, roepen ze en ze loven God.
(Bron: Tienerbijbel – Willem de Vink)
Of ook onderstaande versie van het Bijbelverhaal kan gebruikt worden.
Door het dak gaan
Een tijdje later kwam Jezus terug in Kafarnaüm. Toen de mensen hoorden dat hij er
weer was, kwamen ze allemaal naar zijn huis. Zelfs buiten voor de deur was er geen
plaats meer. Jezus vertelde de mensen over God.Toen kwamen er nog vier mensen
aan. Ze droegen een man die niet kon lopen. Maar door de drukte konden ze hem
niet bij Jezus brengen. Daarom maakten ze een gat in het dak, precies boven Jezus.
Ze lieten hun zieke vriend op zijn draagbed naar beneden zakken.
Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Daarom zei hij tegen de man die niet
kon lopen: ‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’
Er zaten een paar wetsleraren tussen de mensen. Die dachten bij zichzelf: “Zoiets
mag hij helemaal niet zeggen! Hij beledigt God. Alleen God kan de zonden van mensen vergeven!”
Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom zei hij tegen hen: “Het is anders dan jullie
denken. Het lijkt gemakkelijk om tegen iemand die niet kan lopen te zeggen: ‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.’ Het lijkt veel moeilijker om tegen hem te
zeggen: ‘Sta op, pak je draagbed op, en ga lopen’. Maar ik ben de Mensenzoon. God
heeft mij de macht gegeven om te vergeven. Dat zal ik jullie laten zien.”
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Toen zei Jezus tegen de man die niet kon lopen: “Sta op, pak je draagbed op, en loop
naar huis.” Meteen stond de man op. Hij pakte zijn bed op en liep weg.
Iedereen had gezien wat er gebeurd was. De mensen waren diep onder de indruk.
Ze dankten God en zeiden: “Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt!”
Marcus 2, 1-12
Runner: Amai, daar steek je nog iets van op.
Believer: Absoluut. Jezus geeft energie aan mensen om te leven en om ervoor te
gaan in het leven.
Runner: Fantastische kerel, maar als we aan de marathon willen meedoen, dan
gaan we nog een beetje verder moeten lopen, hé, believer.
Believer: Ja, ik ben mee en we gaan weer iets zingen.
We stappen naar de volgende locatie en zingen:
Lied: ‘Walk in the light’
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Mogelijkheid 2: Het stukje evangelie wordt in toneelvorm gebracht.
Toneel:

Runner: (Blaast)
Zo deze km hebben we ook weer binnen.
Believer: Amai, nu voel ik mijn longen!
Runner: Ze, wat is jouw volgende stap?
Believer: De bijbel, we lezen altijd hierin.
Runner: Zo’n dik boek. Lees jij dat helemaal uit? Zot!
Believer: In stukjes, hé, jij loopt toch ook geen 1000 km in één keer.
Runner: Kunt ge daar zo een keer iets lezen daaruit?
Believer: Jazeker en het hoeft niet eens saai te zijn.
Je kan er een toneeltje van maken en meespelen.

Vier vrienden en de verlamde man (Marcus 2, 1-12 – geschreven
door proost Dirk)

De blauwe tekst zegt wat iedereen moet doen terwijl de teksten worden
uitgesproken.
Verteller:
Jezus wandelt rustig naar voor en gaat centraal staan.
Jezus reisde rond in zijn land om in alle steden en dorpen over zijn blijde boodschap
te vertellen. Een tijdje later kwam Jezus terug in Kafarnaüm.
Het volk komt rond Jezus staan. Ze komen van alle kanten.
Toen de mensen hoorden dat hij er weer was, kwamen ze allemaal naar zijn huis.
Zelfs buiten voor de deur was er geen plaats meer. Het was net alsof er een popster
of K3 in de buurt was: drummen voor een plaatsje. Iedereen wou horen wat hij te
vertellen had. Jezus vertelde de mensen over God.
Jezus:
Ik verkondig jullie goed nieuws voor de armen,
vrijheid voor de gevangenen
en dat blinden weer kunnen zien.
Jezus doet alsof hij verder aan het vertellen is (maakt bewegingen met mond en
armen) tot de wetgeleerde roept: ‘Kijk!’.
Wetgeleerden (3 personen):
Deze staan achter het volk, wat aan de zijkant.
1. Amai, moet je dat eens horen.
2. Hij is weer bezig hoor!
3. Heeft hij de bijbel wel gelezen?
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Ondertussen komen de 4 met de lamme van achteren naar voor gelopen. Ze blijven
op een kleine afstand staan.
Verteller: Toen kwamen er nog vier mensen aan. Ze droegen een man die niet kon
lopen.
Dragers:
Zij doen alsof ze buiten adem zijn en roepen:
1. We zijn te laat!
2. Klaag niet, jij moest zo nodig nog een uitgebreid middagmaal voorzien.
1. Sorry Jonas (of nog beter de naam van degene die lamme speelt), ik weet dat dit
heel belangrijk voor je is.
3. Niet opgeven, Jonas!
4. Jonas, heb je hoogtevrees?
2. Wat nu weer?
Verteller:
Door de drukte konden ze hem niet bij Jezus brengen.
Daarom maakten ze een gat in het dak, precies boven Jezus.
De vier gaan met de lamme dichter bij Jezus staan.
Ze lieten hun zieke vriend op zijn draagbed naar beneden zakken.
De vier leggen de lamme op de grond voor Jezus. Het volk maakt plaats zodat
iedereen de lamme kan zien liggen.
Wetgeleerden (3 personen):
Wetgeleerde 1 duwt ondertussen tegen wetgeleerde 2 en ze roepen:
1. Kijk! Kijk!
2. Wat nu weer?
3. Hee, wat doen die mannen daar?
Verteller:
Jezus kijkt om naar de lamme en doet nu wat de verteller zegt.
Jezus zag dat die mensen in hem geloofden. Hij keek naar de lamme, lachte en zei
tegen de man die niet kon lopen:
Jezus: Vriend, je zonden zijn vergeven.
Wetgeleerden (3 personen):
1. Lap, wat slaat hij nu weer uit zijn botten!
2. Fouten vergeven, wie denkt die man wel dat hij is!
3. Dat hij dat durft te zeggen! God zo beledigen. Die durft nogal. Alleen God kan
zonden vergeven.
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1. Het is dringend tijd dat we hem eens een lesje leren.
2. Ja, je zegt het.
3. Let op mijn woorden: ‘We gaan nog ferm miserie krijgen met die gast.’
Verteller:
Maar Jezus wist wat de mensen dachten en daarom zei hij:
Jezus:
Wat is gemakkelijker om te zeggen?
Je fouten zijn vergeven of sta op en loop?
Wel, omdat jullie zouden weten dat ik Gods Zoon ben
en dat ik in Gods naam zonden mag vergeven, zeg ik jou:
Jezus doet zijn arm omhoog.
Vriend, sta op! Pak je bed op en ga naar huis!
De lamme staat langzaam op.
Terwijl dit gebeurt, roepen enkelen uit het volk:
Amai, geweldig, proficiat, …!
Ze juichen. Ze applaudisseren!
De lamme neemt zijn bed en gaat tussen de aanwezigen door naar achteren terwijl
hij springend juicht en zegt:
Lamme:
Leve God, leve Jezus, ik ben genezen!
Verteller:
Iedereen had gezien wat er gebeurd was. De mensen waren diep onder de indruk.
Ze dankten God en zeiden: ‘Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt!’

Toneel:

Runner: Amai, daar steek je nog iets van op.
Believer: Absoluut. Jezus geeft energie aan mensen om te leven en om ervoor te
gaan in het leven.
Runner: Fantastische kerel, maar als we aan de marathon willen meedoen, dan
gaan we nog een beetje verder moeten lopen, hé, believer.
Believer: Ja, ik ben mee en we gaan weer iets zingen.
We stappen naar de volgende locatie en zingen:
Lied: ‘Walk in the light’
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Op locatie 4
4.

Het verhaal gaat verder

Toneel:

Believer: Zeg, Runner, van al dat lopen heb ik een droge keel gekregen en ik voel zo’n
klein hongerke.
Runner: Ja, ik ook. ’t Is tijd om een hapke te eten. We moeten wat suikers opdoen.
We hebben al zoveel calorieën verbruikt.
Believer: Ja, we moeten zien dat we niet door onze benen gaan van al dat lopen en
sporten.
Runner: Ik zal hier rap eens een reep en wat suikerrijke drank uithalen. Doen jullie
dat ook?
Believer: Ja, wij gaan als gelovige mensen ook samen aan tafel, want Jezus heeft
dat voorgedaan. Jezus heeft brood genomen en gedeeld en hij heeft gevraagd dat
wij dat ook zouden doen. Onszelf geven, delen, breken voor mekaar. Maar … ik dat
gebeurt ook nog vandaag. Ik heb daar een mooi verhaal over. Kom, schuif meteen
maar mee aan tafel op het terras.

Mogelijkheid 1 voor het doe-moment:
Doe-moment:

We geven iedereen een oude dakpan of een stukje dakbedekking waarop men kan
schrijven met stiften.
De dakpannen kunnen op locatie 3 als decor opgesteld staan, net als een echt dak. Dan
kan men de lamme ook letterlijk door het dak geven.
Op de onderkant van de dakpan schrijven ze hun antwoord op onderstaande vragen:
o
Wat verlamt jou?
o
Welke zijn jouw beperkingen?
Op de bovenkant van de dakpan schrijven ze hun antwoord op onderstaande vragen:
o
Wat doet jou weer opstaan? (Wat geeft jou kracht om weer op te staan?)
o
Wat doet jou ‘door het dak’ gaan?
Wanneer iedereen klaar is met schrijven, luisteren we naar enkele voorbeelden.
Andere mogelijkheid:
Laat hen in groepjes van 4 of 5 zitten en laat ze uitwisselen rond de vragen.
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Mogelijkheid 2 voor het doe-moment:

Maak van onderstaande tekst gerust een rollenspel!
‘En wat wil hij drinken?’, vraagt de ober aan Stef.
We hebben de hele ochtend gewinkeld. Stef heeft af en toe mijn rolstoel geduwd,
maar omdat het zo lastig praten is met iemand achter je rug, heb ik liever dat hij
naast mij loopt. Ik kom trouwens sneller vooruit, als ik zelf mijn rolstoel voortduw.
En nu zitten we op een terrasje.
‘Vraag het hem zelf, hij is niet doofstom, hoor’, zegt Stef luchtig.
De ober bloost en ik vraag om een cola. ‘En zonder rietje, want mijn handen doen
het gewoon’.
‘Wat vind je daar nu van?’, vraagt Stef als de ober weg is.
‘Ach ik ben het gewend. Als je in een rolstoel zit, kijken ze over je heen. Dat is ook
logisch. Voordat ik mijn ongeval had, zag ik rolstoelers ook niet staan of zitten. Erger
nog vind ik mensen die doen of er niets aan de hand is. Want het is niet normaal,
iemand in een rolstoel. Raar woord eigenlijk. Want een rolstoel doet denken aan
beweging, maar door dat ding word ik des te meer vastgepind op mijn beperking.
Met iets dat eigenlijk een hulpmiddel hoort te zijn, word ik nog verlamder dan ik
al ben. En ik ben verlamd, ik ben anders dan de meesten, maar wel zoals iedereen
anders is dan de anderen. Mijn beperking zijn mijn lamme benen, de jouwe is je
bril en die ober heeft platvoeten. Ben ik er erger aan toe dan jij, of die ober? Jouw
slechte ogen zijn jou tot last, die bril is maar een lapmiddel. Daarom ga jij nooit
zwemmen, want zonder bril lukt dat niet. Ik kan best zwemmen zonder rolstoel. En
die ober zal zijn pijnlijke voeten vaak vervloeken en hij moet veel geld uitgeven aan
speciale schoenen. Iedere gek heeft zijn gebrek en iedereen moeten leren leven
met zijn eigen onvolkomenheden. Natuurlijk is een bril iets anders dan een rolstoel,
maar in principe komt het op hetzelfde neer: we hebben allemaal een vlekje en we
hebben allemaal onze hulpmiddeltjes om staande te blijven of vooruit te komen in
het leven. En zo af en toe hebben we allemaal iemands hulp nodig om een hobbel
te nemen’.
‘Wijze woorden, hoor’.
‘Ja, met mijn hoofd is niks mis. Proost!’
Gespreksvragen voor een groepsgesprek:
- Kijk eens om je heen, in je eigen groep of omgeving, naar de grote en kleine
beperkingen die mensen hebben: een bril, een beugel, het nodig hebben van
bepaalde medicijnen. In hoeverre bepaalt dat je leven of is jouw grote of kleine
gebrek een soms lastige bijkomstigheid?
- Wat zou je liever zijn: blind of doof? Natuurlijk geen van beide, maar probeer je
het eens voor te stellen.
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- Leg door de ruimte overal obstakels. Heb het in de bezinning over belemmeringen
en zaken die het leven beperken. Welke zijn dat? En hoe overwin je die?
- Voor de vrienden van de verlamde is geen dak te hoog om hun vriend te helpen.
Jezus prijst hun vertrouwen. Wat heb jij over voor je vriend? Ga je voor hem/haar
door het vuur? Geef eens voorbeelden!
- Wat verlamt jou in je leven?
- Voor welke verlamde(n) ben jij één van de vier dragers?
- Wie breng jij bij Jezus opdat hij hen kan genezen? Hoe doe je dat?
Eventueel kan je er ook nog een doe-moment aan koppelen:
- Ga eens in een rolstoel je dorp of stad in om te ervaren hoe dat is. Waar loop (rol)
je tegenaan, hoe rolstoelonvriendelijk is jouw omgeving?
- Een persoon gaat in een stoel zitten. Een ander probeert hem of haar uit die stoel
te krijgen. Maar de persoon op de stoel wil dat niet en verzet zich ertegen met alle
kracht. Je zal merken dat het niet of met zeer grote moeite lukt om die persoon van
de stoel te krijgen. Als je het echt wil, dan is je wil zo sterk dat je in staat bent om
te blijven zitten waar je zit. Geldt het ook andersom? Met andere woorden: is het
wonder in het Marcus-verhaal de wilskracht van de verlamde of is het Jezus’ kracht?
Vanaf hier gaat het bezinningsmoment verder:
We bidden samen het ONZE VADER terwijl we het uitbeelden.
Onze Vader, die in de hemel zijt, (Armen helemaal in de lucht \ / )
uw naam worde geheiligd,
(Armen iets laten zaken)
uw rijk kome, 			
(Armen horizontaal – – )
uw wil geschiede 		
(Armen nog iets laten zaken)
op aarde zoals in de hemel.
(Armen helemaal beneden / \ )
Geef ons heden ons dagelijks brood (Armen horizontaal voor u uitstrekken)
en vergeef ons onze schulden,
(Armen gekruist over borst)
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
				
(Armen blijven gekruist over de borst en buig het hoofd)
en breng ons niet in beproeving
(Handen voor de ogen houden)
maar verlos ons van het kwade.
(Handen naast de ogen met open blik)

Een KSA’er spreekt de VREDESWENS uit en daarna geven we elkaar
een teken van vrede door een handdruk of mekaar te omhelzen.
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VREDESWENS:
Lieve God,
We hebben het hier allemaal zo goed
en toch maken we af en toe eens ruzie.
We doen elkaar pijn of trappen op elkaars hart,
vaak voor hele onnozele dingen.
De ene slaat en schopt,
een andere spreekt kwetsende woorden.
En dat is ook zo in de grote mensenwereld,
maar daar zijn de gevolgen vaak zoveel groter.
Kinderen en jongeren lijden het meest
als ouders het niet meer zien zitten met elkaar,
als er oorlog of terreur is.
Geef ons Jouw vrede.
Geef ons de kracht om in vrede samen te leven.
Geef ons de moed om Jouw vrede te brengen, overal waar wij komen.
Alleen met Jouw vrede kan iedereen gelukkig zijn.
Toneel:
Runner: Amai, ik heb hier bakken energie opgedaan.
		
De KSA is toch één hechte familie, precies zoals Jezus die droomde.
Believer: Daar ben ik volledig mee akkoord en ook mijn batterijen zijn weer
helemaal opgeladen, kom op naar de volgende en ondertussen zingen we nog een
liedje.
We stappen naar de volgende locatie en zingen:
Lied: ‘Wij zijn samen onderweg’
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Op locatie 5
5.

Een Magnifiek Energiek KSA-gebed en zegen

Toneel:
Runner: Zo, de training zit erop voor vandaag. Nog even stretchen en dan straks een
lekker douchke. Ik zit weer vol energie! Magnifiek! Evy-ke is toch een straffe madam,
hoor, met haar ‘Start to run’.
Believer: Super voorstel, runner, maar bij ‘Start to believe’ moet je ook nog even
afsluiten, hoor. En in de KSA doen we dat altijd met het KSA-gebed.
Runner: Magnifiek, believer, ik doe mee!

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.

We maken tot slot samen het KRUISTEKEN.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
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