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Jaarthema
‘Werkelijk opmerkelijk’
KSJ-KSA-VKSJ wordt KSA, werkelijk opmerkelijk!
De K is een deel van KSA, werkelijk opmerkelijk!
K is werkelijk én opmerkelijk!
Er staat wel een ‘K’ in de naam van onze beweging, maar wat doen we er mee?
We staan er niet altijd bij stil. Laat dat nu dé uitdaging zijn voor de K in het nieuwe
jaarthema!
Hoe kan men zien dat de ‘K’ werkelijk leeft in onze beweging, in onze groep?
Hoe opmerkelijk zijn we als wij ons laten inspireren door de ‘K’?
De K is veel meer dan een viering of een bezinningsmoment. Veel dingen zijn K,
maar we zijn er ons niet altijd van bewust. Daar willen we verandering in brengen.
De K is werkelijk én opmerkelijk!
De K geeft je dit werkjaar vleugels!
KSA’ers zijn werkelijk opmerkelijk!!!
proost Dirk Decuypere
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De K bucket list
Hoe K-vriendelijk is mijn KSA-groep?
Via onderstaand testje weet je het meteen!
In onze groep is iedereen welkom.
 Ja
Kan iedereen het lidgeld betalen?
Helpt de kas van de groep kinderen die het financieel moeilijk
hebben om mee op kamp te gaan?
We doen iets voor het goede doel.
 Ja
We hebben een K-trekker in de groep.
 Ja
We organiseren een viering of bezinningsmoment bij de start van
het werkjaar.
 Ja
We starten onze activiteit met een K-moment.
 Ja
We zingen of bidden voor we aan tafel gaan (bv. op kamp).
 Ja
We houden een K-moment (viering of bezinning) op kamp.
 Ja
We schrijven onze medeleiding, leden en hun familie een kaartje
ter gelegenheid van hun communie, kerst, ziekte, een overlijden …  Ja
We vergeten nooit om mensen te bedanken als ze iets voor ons
deden.
 Ja
We staan altijd klaar om een engagement op te nemen als dit ten
goede komt aan de gemeenschap.
 Ja
Bijvoorbeeld: helpen bij een opruimactie in de buurt, opdienen bij
parochiefeesten …
We stralen liefde uit! We zien onze naasten graag, wie ze ook zijn.  Ja

 Neen

 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen
 Neen

Scoor je tussen 0 tot 4 maal ‘Ja’, dan moet je een tandje bijsteken.
Scoor je tussen 4 en 8 maal ‘Ja’, dan ben je goed bezig, maar weet dat het altijd
beter kan!
Scoor je meer dan 8 maal ‘Ja’, dan zijn jullie K-toppers! Fantastisch!
Scoor je ergens ‘neen’, dan is het nu het ideale moment om de bucket list
volledig te realiseren!
1 Een K-trekker is iemand die de vieringen, bezinningsmomenten of K-momenten plant of verzorgt voor de groep. Hij/
zij wordt ook zo in Digit ingeschreven.
2 Een K-moment bij het begin van een activiteit kan zijn: het KSA-gebed bidden, luisteren naar een korte bezinnende
tekst of een verhaal, het Onze Vader of Wees gegroet bidden of een kruisteken maken.
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Stunten met de K!
We krijgen maar niet genoeg van de emmerlijsten, want we willen de K op een heel
creatieve en actieve manier beleven. Dat mag gehoord en gezien worden! Doe een
K-stunt in de loop van het werkjaar en haal het nieuws. Een artikel in de krant, een
interview op de radio, een hit op Youtube of wie weet slagen jullie er zelfs in om het
‘Journaal’ van 19 uur te halen. Geen inspiratie om te stunten met de K? Wij vullen
graag jullie lijst!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseer het grootste knuffelmoment.
Schrijf de meeste kerstkaartjes (zie verder in de bundel bij ‘Kerstmis op de vlucht’).
Haal het meeste geld op voor een goed doel.
Zamel het grootste aantal kilo’s voedsel in voor de voedselbank.
Bedenk de meest originele actie voor het goede doel en voer die uit.
Bedank jullie leden op een unieke manier.
Hang een ‘sjaaltje’ of ‘vlag’ rond de kerktoren van jullie dorp of stad.
Maak en verkoop het grootst aantal liter
- soep tijdens de advent ten voordele van Welzijnszorg.
- koffie tijdens de vasten ten voordele van Broederlijk Delen.
Drink tijdens de vasten geen alcohol.
Schrijf jullie met de hele leidingsploeg in voor ‘dagen-zonder-vlees’.
Zorg voor een levende kerststal in jullie dorp of stad.
Zet in of voor de kerk de grootste sjorconstructie voor de startviering.
Sjor je eigen kerk.
Stuur iemand van je groep naar de Werkgroep K.
Ga op bedevaart met het meest aantal stappers.
Zorg dat iedereen van de groep het KSA-gebed kan bidden uit het hoofd.
Kleur ‘De Passie’ mee blauw door als jeugdbeweging met het grootste aantal aanwezig te zijn.
Bezorg jullie zelf uitgewerkte K-momenten aan proost Dirk (dirk@ksa.be).
Kom met een K-moment in het nieuws: TV, radio, krant, hit op Youtube …
…

We zijn alvast rrrraaaaaazend benieuwd welke K-stunts jullie realiseren. Aarzel zeker
niet om zelf leuke K-stunts te bedenken en uit te voeren. Verslagjes, foto’s … zijn welkom bij proost Dirk (dirk@ksa.be). De mooiste K-stunt wacht een mooie beloning!

Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015

-7-

In het oog …
In het oog moet je houden: onze website, onze Facebookpagina en de K-rubriek in
‘Kompas’, het nieuwe leidingstijdschrift. Zo blijf je steeds op de hoogte van alle Kstunts en kan je nog meer inspiratie opdoen!
Ook het volgende punt is zeker en vast iets om in het oog te houden en eens een
kijkje te komen nemen!

-8-
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VonK!
KSA vindt ecologie belangrijker dan economie

Vanaf 2016
•
•
•
•

Een veggie-dag op elk kamp!
Elke KSA’er doet mee aan ‘dagen zonder vlees’!
Alleen Faire Trade producten op kamp!
Verbod voor KSA om te winkelen in supermarkten waar lage prijs belangrijker is
dan de herkomst van de producten!
• Actie tegen de consumptiemaatschappij!
• Oproep aan regering om millenniumdoelstellingen te halen.

KSA neemt een standpunt in,
KSA laat zich werkelijk opmerken,
en jij mag je stem laten horen!
Kom af! VonK!
Dat zal vonken geven!
8 oktober 2015 – Gent
24 maart 2016 – Leuven
(De exacte locatie wordt bekend gemaakt via www.ksa.be en Facebook)

Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015
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VonK?
Lang geleden …
Neen, we willen geen sprookje vertellen!
Begin jaren 1900, toen onze jeugdbeweging werd opgericht …
Neen, dit is geen les geschiedenis!
OK, met de deur in huis dan.
In oorsprong was onze jeugdbeweging een studentenbeweging. De jongeren van
toen kwamen niet samen om spelletjes te spelen, maar om met elkaar te spreken
over actuele, hete hangijzers en over zaken waar ze wakker van lagen.
Met de Werkgroep K willen we deze ‘oude’ traditie nieuw leven inblazen. We organiseren twee avonden:
• op donderdag 8 oktober 2015 komen we samen in Gent.
• op donderdag 24 maart 2016 komen we samen in Leuven.
Hoe zal zo’n avond er uit zien?
• We starten om 20u.
• We maken kennis met elkaar.
• We praten, discussiëren, wisselen gedachten uit, doen inspiratie op voor onze
werking …
• … bij een hapje en een drankje.
• Rond 21.30 uur ronden we het gesprek af.
Het belooft boeiend te worden zowel voor jou als aanwezige als voor heel jouw
groep.
Kom dus zeker af!
Laat je stem horen!
Beslis mee!
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Kerstmis op de vlucht …
We moeten het jullie niet vertellen. Vele kinderen en jongeren in onze wereld zijn
op de vlucht. Ze zijn op de vlucht voor armoede, voor oorlog, voor geweld, voor
mishandeling, voor …
Deze kinderen en jongeren willen we niet in de kou laten staan. Daarom ondersteunen we dit jaar de actie van ‘Caritas’. We trachten zoveel mogelijk kerstkaartjes te
schrijven en sturen deze naar kinderen en jongeren uit Syrië, Irak … die op de vlucht
zijn in Libanon. Caritas zal onze kaartjes vertalen en naar Libanon brengen. In de
loop van januari of februari 2016 krijgen we dan antwoord van hen.
Doe mee aan de actie! Mail naar dirk@ksa.be dat jullie de schouders willen steken
onder dit initiatief en we houden jullie op de hoogte van alle praktische zaken. Het
is een kleine moeite voor ons, maar een wereld van verschil voor zoveel kinderen en
jongeren. Zo wordt Kerst voor hen dit jaar toch iets warmer en liefdevoller!

Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015
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De Passie
Om het kort te zeggen:
• Wat? 		
• Wanneer?
• Waar?		
• Wie?		
• Waarom?
			
			
			
			

‘De Passie’
Zaterdag 19 maart 2016 om 20 uur.
Grote Markt – Ieper
10.000 jongeren, waaronder massa’s KSA’ers.
Omdat het eeuwenoude verhaal actueler is dan ooit!
Omdat het GRATIS is.
Omdat we ‘De Passie’ blauw willen kleuren.
(Zie punt: Stunten met de K!)
Omdat we nog duizenden andere redenen hebben.

Hou 19 maart nu al vrij in jullie agenda en neem ‘De Passie’ op in jullie jaarprogramma! Verdere info volgt.
Op zaterdag 19 maart 2016 vormt Ieper het decor voor de tweede editie van ‘De
Passie’. Dit multimediaal event vertelt op een hedendaagse manier het eeuwenoude verhaal over vriendschap, liefde, verraad, ontrouw … maar altijd zegeviert de
hoop!
Het passieverhaal, dat nog steeds actueel en hedendaags is, zal gebracht worden
in het licht van een oorlogssituatie. Ieper werd immers zwaar getroffen tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
Hedendaagse songs worden in een nieuw kleedje gestoken en vormen de rode
draad doorheen het verhaal dat grenzeloos, tijdloos en wereldwijd is.
Op dit spraakmakend event worden 10.000 jongeren verwacht. Eén miljoen TV-kijkers zullen het zien. Dat mogen jullie dus niet missen!
Er zal busvervoer georganiseerd worden vanuit het hele land aan een zeer democratische prijs. ‘De Passie’ zelf is GRATIS en start om 20 uur. Jullie kunnen er ook een
daguitstap van maken met outdoor-activiteiten.
Meer info vanaf september op www.depassie.be.
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Werkelijk Opmerkelijke
verhalen
Op zoek naar materiaal voor een K-moment:
• voor, tijdens of na een activiteit?
• tijdens een weekend met de leden?
• tijdens een leidingsweekend?
Een verhaal, een doe-moment … met onderstaande verhalen en opdrachten kunnen jullie K-momenten vorm geven.
Uiteraard kunnen de verhalen gebruikt worden los van de opdrachten.
Veel plezier ermee!

De steen op de palmboom (Lucas 18, 18-30)
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 met wie 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, “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 om hoog 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 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. 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.
Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015
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Opdracht
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 deze 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.

Geweldloosheid (Matteus 5, 38-48)
De priester Klemens Hofbauer uit Wenen zorgde zo goed als hij kon voor de armen
van zijn stad. Op een dag hield hij met zijn hoed in de hand een omhaling in een
restaurant om geld in te zamelen voor zijn armen. Zo kwam hij aan een tafeltje waar
een man zat die de kerk en alles wat erbij hoorde haatte. De man zei: ‘Hoe durft u
mij om geld te vragen?’ En hij spuwde de priester in het gezicht. Klemens Hofbauer
nam kalm zijn zakdoek en veegde zijn gezicht af. Daarop zei hij: ‘Dat was voor mij.
Geeft u nu alstublieft nog iets voor mijn armen’.
De man was zo diep onder de indruk dat hij de hele inhoud van zijn portemonnee in
de hoed van de priester gooide.
Opdracht
In kleine groepjes wordt er nagedacht over het beluisterde verhaal.
Wat kunnen we eruit leren? Vind je het goed wat de priester doet?
Wat vind je van de reactie van de man?

Het gele badeendje (Matteus 7, 15-20)
Er was eens een meisje dat verliefd werd op een jongen omdat hij zo verschrikkelijk
mooi was. Toen hij bij haar op bezoek kwam na een verre reis, vroeg ze hem of hij
geen bad wilde nemen. Ja, dat vond hij best, een bad zou hem goed doen. Nog een
kwartier later kwam hij uit de badkamer met het gele plastic eendje in zijn hand.
‘Wie speelt er op achttien jaar nog met zo een ding?’, zei hij spottend. Het meisje
werd niet enkel beschaamd, maar was op slag ook wat minder verliefd. Ze vond de
jongen helemaal niet meer zo mooi. Toen hij wegging, was ze bijna blij dat hij weg
was.
Op een andere keer werd ze verliefd op een jongen omdat hij zo verschrikkelijk
verstandig was. Een keer komt hij bij haar op bezoek. Omdat hij van een verre reis
terugkwam, vroeg zij hem of hij niet graag een bad wou nemen. Dat wou hij best,
- 14 -
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maar toen hij terugkwam, vroeg hij honend: ‘Speel jij nog met een plastic eendje in
bad?’ Het meisje werd droevig, maar was ook niet meer zo verliefd op deze jongen,
die lang niet meer zo verstandig leek.
Toen werd ze verliefd op een gewone jongen die helemaal niet zo verschrikkelijk
mooi was en helemaal niet zo verschrikkelijk verstandig, maar die ze wel heel lief
vond. Op een dag kwam ook hij haar na een verre reis bezoeken. Ze vroeg hem …
jawel. Na een uur was hij nog niet terug. Zij ging naar boven en klopte aan. ‘Kom
eens kijken’, zei hij vrolijk. ‘Heb jij ook al gemerkt hoe hoog het gele eendje springt,
wanneer je het onderduwt en weer loslaat? Dan zegt dat eendje ‘brublbrbl’.
Met die jongen is het meisje later getrouwd!
Opdracht
Er wordt van het verhaal een stripverhaal gemaakt met lege tekstballonnen.
Voordat het verhaal wordt verteld, vult iedereen de tekstballonnen in. Daarna
pas volgt het verhaal. Er kan achteraf ook een cartoon getekend worden over
het volledige verhaal of een deel ervan. Wanneer heb jij laatst een zorgeloos
kinds moment beleefd?

Zaadjes (Matteüs 5, 1-48)
Een jongeman droomde dat hij een kleine winkel binnenging. De winkel lag afgelegen aan het einde van een kleine, doodlopende straat. Eigenlijk kon je helemaal niet
zien dat er daar een winkeltje was. Als hij het kaartje ‘open’ niet had zien hangen
aan de deur, was hij waarschijnlijk doorgelopen. Zijn boodschappen had hij allemaal
gedaan. Hij ging binnen louter uit nieuwsgierigheid. In de winkel zag hij geen open
rekken, enkel gesloten kasten. Achter de toonbank stond tot zijn verwondering een
engel.
‘Wat verkoopt u, meneer?’, vroeg hij. ‘Alles wat je maar wilt’, antwoordde de engel
vriendelijk. De jongeman dacht even na. Het ene droombeeld na het andere kwam
in hem op. Hij zou een eiland voor zich alleen wensen. Hij zou een fiets kunnen
hebben die kan vliegen, een eigen snoepwinkel en pretpark … Toen dacht hij aan
zijn ouders en het nieuws van de vorige dag. Hij zei: ‘Ik zou graag nooit-meer-oorlog
kopen. En alle-mensen-hebben-werk en geen-onderdrukking-meer en …’
‘Ho maar, beste jongeman’, zei de engel, ‘je hebt me niet helemaal begrepen, vrees
ik. We verkopen hier geen vruchten, enkel zaadjes.’

Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015
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Opdracht
Iedereen noteert een raad of tip op een steen die, door hem niet te vergeten,
de groep toffer zal maken. Ondertussen staat er rustige muziek op. Met die
stenen wordt in het lokaal een hoop gevormd. Hopelijk mag deze steenhoop
net zoals de steenhopen in de bergen voor de groep een wegwijzer zijn naar
een klein paradijs.
Bovenstaande teksten komen uit: ‘Vlieg Icarus. Vlieg!’ van Hans Jacobs.

‘Mijn’ handen …
In de laatste dagen van de oorlog
werd een Duits dorp verwoest.
Na de wapenstilstand hielpen Amerikaanse soldaten
de boeren bij het herstellen van hun huizen.
Ook de kerk was zwaar beschadigd:
de muren moesten gestut worden,
en het middenschip moest overdekt worden.
Moeizaam zochten de soldaten
naar de brokstukken van een oud Christusbeeld,
dat in het bombardement vernield was.
Zorgvuldig pasten ze het beeld weer in elkaar,
en zetten het terug op zijn plaats.
Het zag er mooi uit,
alleen de handen ontbraken.
Die hadden ze niet kunnen terugvinden.
Toen schreef één van de soldaten op een bordje:
‘I have no other hands than yours’.
(Ik heb geen andere handen dan de uwe.)
Opdracht
Er wordt een klein terrein afgebakend waarin voorwerpen worden verstopt.
Een geblinddoekte zoeker dient deze op te rapen op aanwijzing van de overige
groepsleden die zich verzamelen rond het vak. Ze mogen niet praten, enkel
klappen. Op die manier zijn de handen van de groep als het ware de ogen van
de zoeker.

- 16 -
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Een man in de put
Een man viel in een put
en kon er niet meer uit.
Een meelevend iemand kwam langs
en zei: ‘Ik voel met je mee’.
Een nuchter man kwam langs en zei:
‘Het is normaal dat iemand in zo’n put valt.’
Een wiskundige berekende
hoe hij precies in de put was gevallen.
Een verslaggever vroeg:
‘Mag ik van jou vernemen hoe je in deze put kwam?’
Een ander zei:
‘Je verdient de put’.
Een klager zei:
‘Je klaagt nu wel, maar heb je mijn put al gezien?’
Een optimist zei:
‘Het had veel erger kunnen zijn.’
Een pessimist zei:
‘Het zal nog veel erger worden!’
Een achtste man kwam voorbij,
zag de man,
pakte hem bij de hand
en trok hem uit de put!

Een glas melk
Faisel Aghmed was een arme jongen.
Elke dag verkocht hij spulletjes langs de deuren
om zijn schoolgeld te kunnen betalen.
Op een dag had hij maar 10 cent in zijn zak.
Hij had zo’n grote honger
dat hij besloot om bij de volgende deur eten te vragen.
Maar toen hij aanbelde, vroeg hij gewoon een glas water.
De vrouw die opendeed vond dat hij er zo hongerig uitzag,
dat ze hem een groot glas melk gaf.
Toen hij het uitgedronken had, vroeg hij: ‘Hoeveel ben ik u schuldig?’
De vrouw zei: ‘Helemaal niks, ik heb dat graag voor jou gedaan.’
De jongen bedankte haar.
Werkelijk opmerkelijk - Jaarthema 2015-2015
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Toen hij het huis verliet, voelde hij zich veel sterker …
Jaren later werd de vrouw ziek.
De dokters stuurden haar naar een gespecialiseerd ziekenhuis.
Dokter Faisel Aghmed werd opgeroepen.
Toen hij hoorde uit welk dorp de vrouw kwam,
ging hij naar haar kamer en herkende haar meteen.
Hij gaf haar een speciale behandeling
en deed alles om haar leven te redden.
Na een lange zware strijd werd de vrouw beter.
Dokter Aghmed vroeg aan het ziekenhuis
of hij onder de rekening iets mocht opschrijven.
Toen de vrouw de rekening kreeg,
- ze was er zeker van dat ze heel veel zou moeten betalen –
las ze onder de rekening de woorden:
‘Rekening volledig betaald met een glas melk.
Ondertekend, Dokter Faisel Aghmed.’
Opdracht
Een glas melk moet zonder morsen verplaatst worden over een parcours door
de groep. Deze mogen het glas zelf niet aanraken. Het glas mag enkel rusten op
een gespannen zeil dat de groepsleden strak houden. Bij elke verplaatsing moet
er goed gelet worden op de beweging van alle andere groepsleden, opdat het
glas niet valt.

Bovenstaande teksten komen uit: ‘Een parel voor elke dag’ van Chantal Leterme.
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Werkelijk Opmerkelijke
figuren
Een Samaritaan helpt …
Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerds laten zeggen.
Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen?’
Jezus zei tegen hem: ‘Wat staat er in de wet? Wat lees je daar?’
De man antwoordde: ‘Hou van de Heer, je God, met je hele hart, met je hele ziel,
met je hele verstand en met al je kracht. En hou evenveel van je medemensen als
van jezelf.’ Toen zei Jezus: ‘Dat is het goede antwoord. Als je dat doet, zal je eeuwig
leven.’
De wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. Daarom vroeg
hij: ‘Wie is mijn medemens dan?’
Toen vertelde Jezus een verhaal.
Hij zei: ‘Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg werd hij door
rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen.
Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem
voorbij aan de overkant van de weg. Toen er even later een hulppriester langskwam,
gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de
overkant van de weg.
Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen en
kreeg medelijden. Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de
man met olie en wijn. En hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen
ezel en bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. De volgende dag
gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: ‘Zorg goed voor de
man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn terugreis’.
Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen
werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?’
De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde
man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.’
Lucas 10, 25-37
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Wie waren Samaritanen?
Samaritanen woonden in Samaria.
Waren geen zuiver ras. Werden geboren uit huwelijk van Joden en niet Joden.
Ze volgen niet strikt de Joodse wet.
Om al deze redenen werden ze als minderwaardig beschouwd. Joden keken op hen
neer.

De zoon die weggaat …
Jezus vertelde dit verhaal:
“Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn
deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen
later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land.
Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.
Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had
niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die
stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo’n honger
dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. Toen dacht
hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood
van de honger! Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb
me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw
zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’
Toen ging de zoon terug naar zijn vader.
De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De
zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn’.
Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon
en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten.
Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon was
dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’
Toen gingen ze feestvieren.
De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt werd, en dat er werd gedanst. Hij riep één van de knechten en vroeg
waarom er feest was. De knecht zei: ‘Je broer leeft nog! Hij is terug, en je vader heeft
het vetste kalf laten slachten.’
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Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam
naar hem toe en zei: ‘Ga toch mee naar binnen.’ Maar de zoon antwoordde: ‘Ik werk
nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt
u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met
mijn vrienden. Maar nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste
kalf! Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren.’
Toen zei de vader: ‘Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is
van jou. Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want je broer
was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer
gevonden.”
Lucas 15, 11-32
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Werkelijk Opmerkelijk
om te bidden
God,
Er is nood aan een nieuwe wereld
en aan nieuwe mensen
die Jou zichtbaar maken.
Mensen die bezield zijn
door een nieuwe Geest:
Jouw Geest van liefde, geloof en hoop.
Mensen zijn er nodig
die recht doen aan de minsten
en niet zwijgen voor het kwaad.
Mensen die onkreukbaar zijn,
doodeerlijk
en in-goed,
die vriendschap stichten
tussen wolven en lammeren.
Mensen van wie een kracht uitgaat
die anderen bemoedigt.
Er is nog zoveel te doen
eer het zover is.
En toch,
Jouw wereld God
is dichterbij dan we denken. Amen.
___
God,
Kracht tot leven.
Jouw liefde vraag ik
om mensen warmte en geborgenheid te geven.
Jouw troost vraag ik
om mensen te doen blijven hopen.
Jouw zachtmoedigheid vraag ik
om onze wereld een stukje beter te maken.
- 22 -
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Jouw gerechtigheid vraag ik
om onrecht in en om mij tegen te gaan.
Jouw barmhartigheid vraag ik
om met een open hart naar mensen toe te gaan.
Jouw kracht vraag ik
om Uw stem in de stilte te horen.
Jouw vrede vraag ik
om alle mensen te vertellen
dat Jij een Vader, een Moeder bent.
Vandaag, morgen en elke dag opnieuw. Amen.
___
Zegen mijn ogen, God,
dat ik er veel mensen graag mee zie,
levenslang.
Zegen mijn oren,
dat ik er op tijd lieve woorden mee hoor,
woorden van bemoediging, wanneer ik het moeilijk heb,
woorden van troost, wanneer ik verdriet heb,
woorden van bewondering, wanneer ik het goed heb gedaan.
En dat ik er ook mee zou horen:
het hulpgeroep van de mensen rondom mij,
vooral het geluidloze.
Zegen mijn mond,
dat ik er lief mee zou zijn,
lief en teder,
dat ik er woorden van kracht, troost en bewondering spreek
en dat ik er veel mee zou mogen lachen.
Zegen mijn handen,
dat ik ze meer zou sluiten om degenen van wie ik houd,
dat ik er meer mee zou mogen genezen dan kwetsen,
meer mee zou strelen dan slaan,
en dat ik ze ook op tijd zou opendoen
om het beste weg te geven van mezelf.
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Zegen mijn voeten,
dat ik ermee ga naar de plaatsen waar ik graag naartoe ga
en waar de mensen me graag zien komen,
maar dat ik er ook ga naar de plaatsen waar ik niet graag naartoe ga,
maar waar mensen me nodig hebben.
Zegen mijn hele lichaam, Heer,
dat het een teken mag zijn van liefde en tederheid
voor heel veel mensen.
Levenslang.
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Een Werkelijk
Opmerkelijke startviering
of -bezinning
Enkele tips
• Het nieuwe werkjaar kunnen jullie starten met een eucharistieviering of -bezinning. Beide kunnen plaatsvinden in de kerk van jullie dorp of stad. Het kan al één
van jullie K-stunts zijn! Hieronder vinden jullie het nodige materiaal om dit in elkaar te boksen.
• De K-trekker uit de groep of iemand van de leiding kan voorgaan in het bezinningsmoment. Die leest dan alle teksten waar ‘voorganger’ bij staat. Voor de
startviering kan je een beroep doen op jullie proost of pastoor.
• Vergeet zeker en vast ook niet om alle leden, ouders en andere KSA-sympathisanten uit te nodigen!
• Jullie kunnen bij een viering zeker en vast ook het evangelie gebruiken uit de startbezinning met de bijhorende schuldbelijdenis, openingsgebed en bezinningstekst
voor na de communie. Voor de bezinning kan je het evangelie gebruiken uit de
startviering met de bijhorende schuldbelijdenis en openingsgebed.
• Het is opmerkelijk dat KSA nog een K in de naam houdt. Hoe ga je de K in jouw
groep updaten? Denk er eens grondig over na!
• Vergeet ook de inkleding van jullie startviering of -bezinning niet!
Een aantal ‘oude’ christelijke symbolen zijn nog altijd heel herkenbaar, actueel en
bruikbaar! We lijsten ze graag voor jullie op én geven er een woordje uitleg bij.
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Na Jezus’ dood werden christenen vervolgd omwille van hun geloof. Omdat ze niet
openlijk mochten zeggen of tonen dat ze christen waren, moesten ze symbolen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een vis. Wanneer men een vis aan zijn deur hing bijvoorbeeld, dan wisten andere christenen ‘Hier woont een christen’. Wie geen christen
was of wie christenen vervolgde, wist niet wat dit betekende.
Een vis
• Waarom een vis?
- Het Griekse woord voor vis is ‘ichthus’ en deze letters staan voor ‘Jezus Christus,
zoon van God, redder’.
- De apostelen waren vissers.
- KSA gebruikte een vis voor het logo van Rome 2010 en Rome 2014!
- Zo zijn we ook verbonden met de vele christenen die ook nog nu vervolgd en
zelfs uitgemoord worden omwille van hun geloof. We denken aan christenen in
Syrië, in Irak …
• Daarom een vis:
- Teken één of vele vissen op het kerkplein en verwerk hierin de naam van KSA.
- Maak de letters KSA of het logo uit vissen die de leden hebben geknutseld.
De PX of het ‘chiro’-teken:
• Een symbool dat sinds het begin van onze beweging gebruikt wordt.
• PX of chiro is het Grieks voor Christus Koning.
• Bij vele groepen dragen ze nog steeds het PX-schildje.
• Je kan een grote PX tekenen, sjorren … met daarin het KSA-logo.
Een anker
• Het christelijke symbool voor de hoop.
• Ook dit kan je tekenen, maken …
Het kruis
• Een sterker christelijk symbool is er niet.
• Teken, maak of sjor een groot kruis.
En tot slot het K-logo! We gebruiken voor de K nu
steeds het logo met vleugeltjes. Jullie kunnen ook voor
elk lid (of enkel voor de allerkleinsten) vleugels maken.
Deze kunnen ze bijvoorbeeld dragen voor de startviering om iedereen te verwelkomen!
Gebruik steeds de kleuren van jullie groep om het logo te maken: blauw en rood of
oranje.
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Een Werkelijk
Opmerkelijke startviering
Muziek
Kruisteken en vredeswens (door priester/voorganger)
Inleiding (door de hoofdleiding)
Allen van harte welkom in deze viering.
KSJ-KSA-VKSJ wordt KSA, werkelijk opmerkelijk!
De K is een deel van KSA, werkelijk opmerkelijk!
K is werkelijk én opmerkelijk!
Er staat wel een ‘K’ in de naam van onze beweging, maar wat doen we er mee?
We staan er niet altijd bij stil.
Laat dat nu dé uitdaging zijn voor de K in het nieuwe jaarthema!
Hoe kan men zien dat we de ‘K’ werkelijk leeft in onze beweging en in onze groep?
Hoe opmerkelijk zijn we als wij ons laten inspireren door de ‘K’?
De K is veel meer dan een viering of een bezinningsmoment.
Veel dingen zijn K, maar we zijn er ons niet altijd van bewust.
Daar willen we verandering in brengen.
De K is werkelijk én opmerkelijk!
De K geeft ons dit werkjaar vleugels!!!
KSA’ers zijn werkelijk opmerkelijk!
Schuldbelijdenis (bij het evangelie ‘Een Samaritaan helpt …’)
Priester:
We laten ons niet altijd opmerken in het goede. Daarom willen we nu eerst bidden
om vergeving.
Lid 1:
We lopen in een boog om elkaar heen als we niet met elkaar willen spelen.
Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
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Lid 2:
We lopen in een boog om elkaar heen als we niet luisteren naar onze leiding.
Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 3:
We lopen in een boog om elkaar heen als we elkaar niet willen helpen.
Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 4:
We lopen in een boog om elkaar heen als we geen aandacht hebben
voor mensen die het moeilijk hebben.
Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 5:
We lopen in een boog om elkaar heen als we alleen maar aan onszelf denken.
Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Leid(st)er:
Wat doe ik met de liefde van jouw Vader, Jezus?
Vaak niet veel, moet ik toegeven.
Soms leef ik zelfs alsof God niet bestaat!
Toch hoop ik dat Hij mij altijd opnieuw omarmt, óók als ik Hem pijn heb gedaan.
Wil Jij dat aan Hem vragen?
Openingsgebed (samen bidden)
God,
Jouw echte naam is Jahwe
en dat wil zeggen: ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Jij bent er altijd voor ons.
Geef dat wij er ook altijd zijn voor elkaar,
voor elke mens.
Geef ons, KSA’ers, de kracht
om werkelijk opmerkelijk te zijn in het goede.
We vragen het Jou voor vandaag
en alle dagen van ons leven.
Amen.
Eerste lezing
Kies zelf een tekst uit de rubriek ‘Werkelijk Opmerkelijke Verhalen’. Daar vinden jullie
verschillende mogelijkheden. Een leidster of leider kan dit voorlezen.
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Tussenzang
- Hier kunnen jullie een lied zingen. (zie liederen op website www.ksa.be/K)
- Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon …)
bespelen.
Evangelie
Je kan het stukje evangelie voorlezen, zie bij ‘Werkelijk Opmerkelijke figuren’. Je kan
dit stukje evangelie ook uitbeelden met enkele leden en/of leiding.
Een Samaritaan helpt … (Lucas 10, 25-37)
Verteller:
Jezus heeft ooit een verhaal verteld over mensen die geen tijd hadden om te helpen. Het waren de priester en de Leviet die de gewonde man links lieten liggen.
Luister en kijk maar...
De weg van Jeruzalem naar Jericho is een vaak gebruikte weg. Veel mensen reizen
langs deze weg en dat weten de rovers ook. Dit is immers de plek waar geld te vinden is. Plots komt er een reiziger langs ...
Rovers:
Die man reist helemaal alleen en er is niemand in zijn buurt. Laten we hem aanvallen.
Verteller:
Ze stormen op de eenzame reiziger af, smijten hem op de grond, slaan hem bont en
blauw en pakken alles af wat ze van hem kunnen gebruiken. En de gewonde man?
Ach, daar denken ze niet eens meer aan, die laten ze daar halfdood liggen. Gelukkig
komt er iemand voorbij.
Gewonde:
Help, kom me alstublieft helpen.
Priester:
(staat even stil, luistert en kijkt)
O nee, een gewonde man daar in de struiken. Die kan ik echt niet helpen nu. Ik moet
naar de tempel!
Verteller:
De gewonde man kan zijn ogen niet geloven. Zo snel hij kan, gaat de priester aan de
andere kant van de weg lopen, versnelt zijn pas en verdwijnt.
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Gewonde:
Gelukkig! Ik zie opnieuw beweging in de verte...
Leviet:
Wat zie ik daar? Is dat geen gewonde man? Laat ik maar doen alsof ik hem niet zie.
Ik heb immers geen tijd om hem te verzorgen want men wacht op mij in de tempel...
Verteller:
De pijn wordt steeds heviger. Hij heeft drinken nodig en zijn wonden zouden eigenlijk verzorgd moeten worden. Zal hij dan toch hier moeten sterven?
Gewonde:
Er komt in de verte opnieuw iemand aangestapt. Maar ach, wie zal er mij nog helpen als zelfs de priester en de Leviet mij zomaar laten liggen?
Verteller:
De reiziger staat stil, stapt van zijn ezel af en loopt naar de gewonde man. Hij begint
hem te verzorgen. Hij giet wijn en olie over de wonden en verbindt ze.
Samaritaan:
Waarom kijk jij zo verbaasd man?
Gewonde:
Jij bent toch een Samaritaan, een vijand van ons, de Israëlieten! Ik had nooit gedacht dat u mij zou helpen!
Samaritaan:
Komt u maar mee. U kunt op mijn ezel zitten, dan breng ik u naar een herberg. Daar
kunnen ze u verder verzorgen.
Verteller:
Tegen de avond komen ze bij de herberg aan.
Samaritaan:
Heeft u een plaats voor ons om te slapen?
Herbergier:
Zeker. Komt u maar binnen.
Verteller:
De volgende morgen vertrekt de Samaritaan.
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Samaritaan:
Beste herbergier, hier hebt u twee zilverstukken om de gewonde man te verzorgen.
Ik moet nu echt gaan, maar ik kom terug. Als u meer kosten gemaakt heeft, zal ik ze
u bij mijn terugkomst betalen.
Herbergier:
Dank u, beste man. Ik zal voor hem zorgen.
Homilie (door de proost/priester)
Voorbeden
Priester/voorganger:
Laten we nu bidden tot de Heer van Liefde en Leven. Hij die op ons wacht. Hij die er
altijd voor elke mens wil zijn:
Lid 6:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren die worden uitgebuit,
die hard moeten werken voor een hongerloon.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 7:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren die geen kansen krijgen,
die niet naar de jeugdbeweging of naar school kunnen gaan.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 8:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren
die misbruikt worden en het slachtoffer zijn van seksueel geweld.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 9:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren die door niemand graag gezien worden, voor zij die een warme thuis moeten missen.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 10:
Heer, wij bidden Jou voor alle kinderen en jongeren die op de vlucht zijn
voor oorlog, voor terreur, voor armoede …
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
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Lid 11:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren die op het verkeerde pad zitten
en zo in de problemen raken.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 12:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren die zwaar ziek zijn.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
En zet je deur maar wijd open voor zij die veel te vroeg moesten sterven.
Blijf voor altijd voor hen zorgen!
Lid 13: (Bij voorkeur de voorbeden laten afsluiten door één van de jongste leden.)
Heer, we hebben zoveel om voor te bidden.
Wil jij zorgen voor alle kinderen en jongeren?
Dank u, Jezus!
Muziek
Ondertussen kunnen leden de gaven aanbrengen.
Gebed over de gaven (samen bidden)
Heer,
als er brood en wijn op tafel komt,
willen mensen samen zijn,
willen mensen delen met elkaar,
willen mensen het goede voor elkaar.
Brood en wijn worden teken van vriendschap en liefde.
Geef dat wij ons brood breken en delen
niet alleen met de mensen die we graag hebben,
maar ook met hen die het moeilijk hebben in het leven.
Alleen zo bouwen we aan de wereld die Jij droomde
voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Dankgebed (proost/priester)
Tijdens de communie:
• Hier kunnen jullie een lied zingen. (zie liederen op website www.ksa.be/K)
• Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon …)
bespelen.
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Na de communie:
• Hier kan een leidingswoord of leidingsengagement worden uitgesproken.
• Hier kan ook een bezinningstekst worden voorgelezen. Er kan gekozen worden uit
de bezinningsteksten in de rubriek ‘Werkelijk Opmerkelijke Verhalen’, die vroeger
in deze bundel staan.
• We doen alvast een nieuwe suggestie voor zij die in de viering het evangelie ‘Een
Samaritaan helpt …’ gebruiken.
Miskend en ongeacht
zoals Samaritanen zijn
– de laatste van wie men verwacht dat hij iets goeds doet –
zo ben ook jij,
vaak verdoken en ongeweten
dit verhaal aan het schrijven met je leven.
Jij die elke dag eens binnen springt bij je zieke buur.
Jij die het opneemt voor de vluchteling.
Jij die in KSA je laat raken door wat anderen beroert en bezig houdt.
Jij die geen tijd hebt en toch tijd maakt.
Jij die als vader, moeder meeleeft
met je kinderen die hun weg zoeken in het leven,
die van hen vaak wakker ligt…
Jij die zorgt voor de sterkende olie
van een goede activiteit,
van een bezoekje,
van een lieve attentie,
van een helpende hand …
Je biedt de wijn aan van vriendschap en verbondenheid.
Je wordt een herberg van geborgenheid.
Wat zou het samenleven zijn zonder de inzet
van zoveel naamloze Samaritanen?
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Slotgebed: het 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 dit met elkaar te delen.
Help ons zo te leven
dat ook Gij, Heer,
aan ons in KSA
veel vreugde moogt beleven.
Zending en zegen (door priester/voorganger)
Werkelijk Opmerkelijk willen jullie tijdens het komende werkjaar het goede doen.
Jullie willen de K concreet zichtbaar maken in jullie KSA-groep. Straal goedheid en
liefde uit. Moge de Goede God ons allen zegenen. Hij die is Vader, Zoon en Heilige
Geest. Amen.
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Een Werkelijk Opmerkelijke
startbezinning
Muziek
Kruisteken (door de voorganger)
Laten we hier samen zijn in vrede en in vriendschap
in de naam Hem die we mogen noemen Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Inleiding (door de hoofdleiding)
Allen van harte welkom in deze viering.
KSJ-KSA-VKSJ wordt KSA, werkelijk opmerkelijk!
De K is een deel van KSA, werkelijk opmerkelijk!
K is werkelijk én opmerkelijk!
Er staat wel een ‘K’ in de naam van onze beweging, maar wat doen we er mee?
We staan er niet altijd bij stil.
Laat dat nu dé uitdaging zijn voor de K in het nieuwe jaarthema!
Hoe kan men zien dat we de ‘K’ werkelijk leeft in onze beweging en in onze groep?
Hoe opmerkelijk zijn we als wij ons laten inspireren door de ‘K’?
De K is veel meer dan een viering of een bezinningsmoment.
Veel dingen zijn K, maar we zijn er ons niet altijd van bewust.
Daar willen we verandering in brengen.
De K is werkelijk én opmerkelijk!
De K geeft ons dit werkjaar vleugels!!!
KSA’ers zijn werkelijk opmerkelijk!
Schuldbelijdenis (bij het evangelie ‘De zoon die weggaat …’)
Voorganger:
We laten ons niet altijd opmerken in het goede. Daarom willen we nu eerst bidden
om vergeving.
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Lid 1:
We leven in een land zonder oorlog of zonder hongersnood.
We beseffen niet hoe goed wij het hebben.
Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 2:
We kwetsen onze beste vrienden.
We doen de mensen pijn die ons zo graag zien en die altijd voor ons klaar staan.
Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 3:
We kunnen zo weinig van elkaar verdragen.
We zijn zo snel jaloers van elkaar en dit over kleine dingen.
Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 4:
Onze spijt komt vaak te laat.
We zijn niet altijd bereid om de eerste stap te zetten om het goed te maken.
Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 5:
Onze deur blijft dicht voor mensen die fouten maakten.
Een tweede kans zien we niet altijd zitten.
Hierover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Leid(st)er:
Wat doe ik met de liefde van jouw Vader, Jezus?
Vaak niet veel, moet ik toegeven.
Soms leef ik zelfs alsof God niet bestaat!
Toch hoop ik dat Hij mij altijd opnieuw omarmt, óók als ik Hem pijn heb gedaan.
Wil Jij dat aan Hem vragen?
Openingsgebed (samen bidden)
Voorganger: Laten we nu samen het openingsgebed bidden.
God,
Ook al keren we Jou de rug toe,
altijd blijf Jij op ons wachten.
De deur staat altijd open.
We blijven welkom.
Jouw liefde is eindeloos.
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Geef ons, KSA’ers, de kracht
om werkelijk opmerkelijk te leven,
om niemand de rug toe te keren,
om elkaar altijd graag te zien.
We vragen het Jou voor vandaag
en alle dagen van ons leven.
Amen.
Eerste lezing
Kies zelf een tekst uit de rubriek ‘Werkelijk Opmerkelijke Verhalen’. Daar vinden jullie
verschillende mogelijkheden. Een leidster of leider kan dit voorlezen.
Tussenzang:
• Hier kunnen jullie een lied zingen. (zie liederen op website www.ksa.be/K)
• Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon …)
bespelen.
Evangelie
Je kan het stukje evangelie voorlezen, zie bij ‘Werkelijk Opmerkelijke figuren’. Je kan
dit stukje evangelie ook uitbeelden met enkele leden en/of leiding.

De zoon die weggaat … (Lucas 15, 11-32)
Nodige voorwerpen:
• Jongste zoon: bodywarmer (moderne kleren) en oude kleren (voor als hij arm is).
• Feestvierder 1: Hawaï-ketting
• Feestvierder 2: fles
• Boer: kledij van een boer
• Knecht 1: emmer, feest-cd (om muziek aan te doen)
• Knecht 2: stoffer
• Vader:
- Een mooie mantel ( niet om zelf aan te doen, maar om aan de zoon te geven)
- Slippers
- Een geldbuidel
• Zoon die blijft: een grijze bodywarmer.
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Het verhaal van de zoon die weggaat …
Verteller:
Er was eens een rijke boer. Hij had twee zonen. Op een dag zei de jongste zoon:
		
Jongste zoon:
Ik wil niet meer voor jou werken.
Ik wil ook niet meer bij je blijven.
Geef me geld.
Ik ga weg om plezier te maken.
Verteller:
De vader heeft verdriet. De jongen doet waar hij zin in heeft. Met veel geld gaat hij
naar de stad. Met vrienden maakt hij plezier. Het is alle dagen feest.
Feestvierder 1:
Jij bent een geweldige vriend!
Feestvierder 2:
Hé man, geef nog eens een rondje!
Verteller:
De jongen ontdekt dat het geld op is. Zijn vrienden zullen hem wel te eten geven.
Jongste zoon:
Mijn geld is op. Kan ik vanavond bij jullie eten?
Feestvierder1:
Dat komt nu net niet goed uit, zoek maar iemand anders.
Feestvierder 2:
Hé gast, aan een arme vriend hebben we niks!
Verteller:
Dat valt tegen. Er komt hongersnood. De zoon gaat bij een boer met varkens werken.
(Boer wijst hem een plek bij de varkens)
Verteller:
Hij wil het varkensvoer wel opeten. Zo’n grote honger heeft hij.
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Boer:
Hé, afblijven! Die schillen zijn voor de varkens!
Verteller:
De zoon begint na te denken. Thuis krijgen de knechten zoveel ze maar willen…
Jongste zoon:
Ik ga terug naar huis.
Ik zal tegen mijn vader zeggen dat ik spijt heb.
Ik verdien het niet nog zijn zoon te zijn.
Ik zal hem vragen of ik zijn knecht mag worden.
Verteller:
Zo gaat hij naar huis in vuile versleten kleren. Zijn vader ziet hem aankomen. Hij
loopt hem tegemoet en neemt hem in de armen. Hij let niet op de vuile kleren van
zijn zoon.
Jongste zoon:
Ik heb zo’n spijt. Ik ben het niet waard uw zoon te zijn.
Vader:
Wees maar stil
Je bent nog altijd mijn zoon.
Je was verloren, maar nu ben je weer terug.
Verteller:
De vader roept knechten.
(Knecht 1 en 2 komen bij de vader)
Vader:
Breng mooie kleren!
Maak een groot feest klaar!
Mijn zoon is thuisgekomen, dat moeten we vieren.
(Knecht 1 doet muziek aan)
(Knecht 2 brengt mooie jas en schoenen)
Verteller:
Ze zitten net aan tafel. Daar komt de oudste zoon aan.
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Oudste zoon:
Wat is dat hier? Ik was een eind van huis en hoorde de muziek al.
Het lijkt hier wel een groot feest!
Knecht 1:
Je broer is teruggekomen.
Verteller:
De oudste zoon wordt kwaad. Hij loopt weg, maar zijn vader loopt hem achterna.
Vader:
Kom je niet met ons feesten?
Oudste zoon:
Ik heb altijd hard voor je gewerkt.
Nooit heb je voor mij een feest gegeven.
Nu komt mijn broer terug en je geeft hem het beste dat er is!
Verteller:
De vader heeft verdriet.
Vader:
Alles wat ik heb is toch ook van jou!
Bovendien was jij altijd bij mij.
We waren samen zo gelukkig.
Toch is het goed voor je broer een feest te geven.
Hij was verloren en nu is hij terug bij mij.
Ik heb vaak gedacht dat hij dood was, maar hij leeft.
Je moet blij zijn, omdat ik zo gelukkig ben.
Muziek
• Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon …)
bespelen.
Voorbeden
Voorganger:
Laten we nu bidden tot de Heer van Liefde en Leven. Hij die op ons wacht. Hij die er
altijd voor elke mens wil zijn:
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Lid 6:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren die worden uitgebuit,
die hard moeten werken voor een hongerloon.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 7:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren die geen kansen krijgen,
die niet naar de jeugdbeweging of naar school kunnen gaan.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 8:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren
die misbruikt worden en het slachtoffer zijn van seksueel geweld.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 9:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren die door niemand graag gezien worden, voor zij die een warme thuis moeten missen.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 10:
Heer, wij bidden Jou voor alle kinderen en jongeren die op de vlucht zijn
voor oorlog, voor terreur, voor armoede …
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 11:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren die op het verkeerde pad zitten
en zo in de problemen raken.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
Lid 12:
Heer, wij bidden Jou voor kinderen en jongeren die zwaar ziek zijn.
Wees hen nabij en geef ons de kracht om er voor hen te zijn.
En zet je deur maar wijd open voor zij die veel te vroeg moesten sterven.
Blijf voor altijd voor hen zorgen!
Lid 13: (Bij voorkeur de voorbeden laten afsluiten door één van de jongste leden.)
Heer, we hebben zoveel om voor te bidden.
Wil jij zorgen voor alle kinderen en jongeren?
Dank u, Jezus!
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Muziek
• Hier kunnen jullie een lied zingen. (zie liederen op website www.ksa.be/K)
• Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon …)
bespelen.
Een leidingswoord/leidingsengagement of bezinningstekst:
• Hier kan een leidingswoord of leidingsengagement worden uitgesproken.
• Hier kan ook een bezinningstekst worden voorgelezen. Er kan gekozen worden uit
de bezinningsteksten in de rubriek ‘Werkelijk Opmerkelijke Verhalen’, die eerder in
deze bundel staan.
Slotgebed: het 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 dit met elkaar te delen.
Help ons zo te leven
dat ook Gij, Heer,
aan ons in KSA
veel vreugde moogt beleven.
Zending en kruisteken (door de voorganger)
Werkelijk Opmerkelijk willen jullie tijdens het komende werkjaar het goede doen.
Jullie willen de K concreet zichtbaar maken in jullie KSA-groep. Straal goedheid en
liefde uit. Moge de Goede God ons allen zegenen. Hij die is Vader, Zoon en Heilige
Geest. Amen.
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