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4 / MAGNIFIEK ENERGIEK - Jaarthema 2016-2017

opwarmen
Hoe is het gesteld met jouw conditie?
Ga jij lopen, wandelen, zwemmen, tennissen of fietsen? Of beoefen je nog een andere sport?
Mocht het niet zo goed gesteld zijn met je conditie, dan kan je misschien ‘Start to
run’ Evy Gruyaert onder de arm nemen. Via jouw smartphone of iPod krijg je trainingsadvies op maat om te lopen.
En ook al wordt het zweten en zwoegen, ‘Start to run’ heeft niets dan voordelen:
• een beter uithoudingsvermogen.
• je zal veel geconcentreerder werken en dus productiever zijn.
• meer zuurstof in de hersenen en dus minder kans op een beroerte
• een betere spijsvertering, waardoor de kans op darmkanker kleiner wordt.
• minder rimpels, want je huid blijft elastischer.
• en op termijn zal je zelfs slanker worden.
Om te sporten heb je goede benen nodig, wat ook wielrenners al sinds jaar en dag
zeggen.
Maar nog belangrijker dan de benen zijn de longen! Want zonder zuurstof kunnen
benen niet functioneren. Zuurstof is leven! In- en uitademen, is heel belangrijk. Dat
heb je zeker al ondervonden na een eindje lopen of een zware inspanning.

En hoe is het gesteld met de conditie van jouw geloof?
Wij zetten een programma op poten met deze K-bundel: ‘Start to believe’ – starten
met geloven.
Ons geloof heeft ook zuurstof nodig! Daarvoor moeten we ook in- en uitademen.
Het evangelie inademen: het in ons opnemen, het overwegen, het proberen te begrijpen, de rijkdom er van ontdekken en dan zoeken hoe we het kunnen uitademen.
Hoe kunnen we het concreet maken, het beleven daar waar we leven en werken?
Je kan pas aan sport doen als je over een goed trainingsschema en een goede basis
beschikt, schrijft Evy Gruyaert op haar website.
En dat gaat ook op voor ons geloof. Het evangelie is onze basis en trainen doen we
als we samen komen rond het woord van Jezus.
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Af en toe een K-moment organiseren, is zeker de moeite waard! Bij de start van
het werkjaar, tijdens het kamp, maar ook bij het begin of op het einde van een activiteit. Een ideale gelegenheid zijn ook Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Maar wat is
dat? Kerstmis begrijpen we het best. De geboorte van een kind. Pasen is al een stuk
moeilijker. De Heer leeft. En Pinksteren, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Pinksteren is zuurstof krijgen! De blijde boodschap inademen en uitademen door
ze concreet te maken, door erover te vertellen.
De apostelen hebben de kern van die blijde boodschap goed begrepen. God is liefde. God ziet ons graag en Leven kan alleen als wij elkaar ook graag zien. Waar liefde
is, daar is vrede en die komt er pas als fouten vergeven worden; als het pijnlijke
achtergelaten wordt.
De stad Jeruzalem was 2000 jaar geleden ook al een smeltkroes van culturen, volkeren en religies. En toch spreken de apostelen een taal die iedereen verstaat. Wat is
daar toen gebeurd? Waren ze plots zo hoogbegaafd? De apostelen spraken de taal
van de liefde, de taal van de vriendschap en dat geeft alleen maar goede vruchten.
Dat is de kracht van een gezin, de kracht ook van een jeugdbeweging. De vriendschap is een sterke band, een taal die iedereen verstaat en dan speelt je afkomst, je
achtergrond geen enkele rol.
Wij moeten, net als de apostelen, die taal van Jezus spreken: een taal van vriendschap en vrede! De Heilige Geest zal de zuurstof zijn die ons inspireert. Zonder zuurstof kan het vuur van de liefde niet branden!
proost Dirk Decuypere
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Energieboosters …
Sta op en neem je rugzak
Vaak vragen wij aan iemand om eens een kaarsje voor ons te laten branden, zeker
wanneer de examens voor de deur staan. Waarom gaan we niet eens met onze KSAgroep samen te voet of met de fiets naar een kapel of bedevaartsoord?
Start to run – start to believe, starten met lopen en starten met geloven. Op bedevaart trekken, dat zijn twee vliegen in één klap. Het is goed voor je conditie en goed
voor je geloof. Wandelen is bidden met je voeten, zeggen ze soms.
Maria, de moeder van Jezus, heeft weinig gezegd, maar ze zet ons op weg. Ze doet
ons in- en uitademen. Iets wat zij ook zelf heeft gedaan met dat woord van God. Het
was ongetwijfeld haar kracht om vol te houden bij de tegenslagen in haar leven. Het
is haar kracht om onze zorgen mee te helpen dragen. Maria, zuurstof voor lichaam
en geest.
Plan met je medeleiding om dit werkjaar (bijvoorbeeld in de maand mei) op tocht
te gaan, om de zorgen en tegenslagen van jezelf of van mensen uit je omgeving mee
te dragen en voor hen een kaarsje te gaan ontsteken.
Tip
Zo’n bedevaart kan ook fungeren als een activiteit voor het goede doel. Je kan
je laten sponsoren. Op die manier krijgt de tocht ook concreet zin voor de nietgelovigen of andersgelovigen in de groep.
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VonK!
Afgelopen werkjaar hebben we met de Werkgroep K een oude traditie nieuwe leven
ingeblazen en met succes!
We kwamen twee avonden samen, niet om spelletjes te spelen, maar om te spreken
over actuele, hete hangijzers. We pakten twee thema’s aan waar heel wat mensen
wakker van liggen: ecologie en de vluchtelingen problematiek.
Ook tijdens het komende werkjaar zullen we twee avonden organiseren:

• op donderdag 20 oktober 2016 in Gent
• op donderdag 23 februari 2017 in Leuven
Noteer het nu al in jouw agenda!
Hoe ziet zo’n avond er uit?
• We starten om 20 u.
• We maken kennis met elkaar.
• We praten, discussiëren, wisselen gedachten uit, doen inspiratie op voor onze
werking …
• … bij een hapje en een drankje.
• Rond 21.30 u ronden we het gesprek af.
Het zullen opnieuw twee boeiende avonden worden zowel voor jou persoonlijk als
voor jouw groep.

Kom dus zeker af!
Laat je stem horen!
Beslis mee!

VonK! geeft energie aan KSA en aan JOU!
Er zijn al thema’s voor de komende VonK!-avonden. Heb jij ook een thema dat je
graag besproken ziet, mail dan naar dirk@ksa.be!
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In beweging voor
het goede doel
Als iemand je dwingt één mijl met hem mee te lopen,
loop er dan twee met hem mee.
Matteüs 5, 41

Die zin daagt KSA’ers uit om iets extra te doen. Een extra mijl lopen om nog breder
iets te betekenen voor de samenleving.
Een actie voor het goede doel hoeft niet noodzakelijk over de klassieke derdewereldorganisaties te gaan, maar kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op lokale
goede doelen. Kom er vooral mee naar buiten!
Een initiatief voor het goede doel hoeft overigens niet altijd met de volledige groep
gedragen worden, maar kan evengoed uitgaan van het persoonlijke initiatief van
individuen uit de groep. Zij introduceren op die manier niet te onderschatten inspiratie en input in de groep. Hoewel ze zich eerder als persoon engageren, vaart de
groep waarin ze functioneren er zeker wel bij. Denk maar aan het project “Wereldspelers”.
Een goede doelenwerking op touw zetten creëert telkens win-win situaties. Niet
alleen de goede doelen varen er wel bij. Ook de zichtbaarheid van de groep, de
groepssfeer, de banden met andere organisaties en de gemeente én het imago gaan
erop vooruit.

Wat zet jou in beweging?
Wat zet jouw groep in beweging?
Getuig van wat jij doet, getuig van wat jullie doen en inspireer anderen!
Mail het naar dirk@ksa.be!
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KSA Roodkapjes Veurne

“Zolang als we ons kunnen herinneren, gaan we op pad voor 11.11.11. We voelen
ons verantwoordelijk om de leden duidelijk te maken dat niet iedereen het even
goed heeft. We kregen dat mee van onze leidsters en dat geven we graag door aan
de volgende generatie. Het is leuk om zo’n dingen op poten te zetten. We vinden het fijn om ons met de hele groep in te zetten
voor anderen! Alle leidsters staan daar volledig achter en de
meeste leden zijn aanwezig als we ons inzetten voor het goede
doel, ook al zijn ze vrij om af te komen.
We zetten ons ook in voor de rode neuzenactie en dit jaar ook
voor vluchtelingen. Iedereen is welkom in onze jeugdbeweging.
Als ouders het moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld of uniform te betalen, springen we bij.
Waarom andere KSA-groepen dat ook moeten doen? Je brengt je leden onbewust
ook iets bij en het is ook fijn om te beseffen dat je als jeugdbeweging met kleine
acties het verschil kan maken.”
Eline Verslype en Léonie De Ruytter

KSA Droeshout

“Dit jaar proberen we 1000 plantjes te verkopen voor ‘Kom op tegen kanker’. In het
verleden ondersteunden we andere acties zoals 11.11.11. Elke KSA’er helpt op zijn
manier, door plantjes te verkopen of er zelf eentje te kopen. Iedereen
ziet er het nut van in om mee te werken aan een goed doel. Leiding zijn in KSA is op zich al vrijwilligerswerk en daardoor zit het
ook in ons om iets te doen voor anderen. ‘Kom op tegen Kanker’
steunen, komt vooral omdat de meesten vroeg of laat met kanker
geconfronteerd worden. Bovendien is ook gewoon leuk om samen
te werken voor iets dat niet voor onze eigen KSA is. We halen er
voldoening uit en de erkenning dat we als groep stevig staan.
Zonder een jeugdbeweging zouden vele kinderen zich vervelen, maar je wordt er
ook gevormd in positieve zin. Je maakt vrienden voor het leven, je leert samenwerken, je ontspant er, enzovoort. Het is gewoon leuk om deze lijn verder te trekken
naar aan andere organisatie die ook jeugd kan gebruiken om de aandacht te trekken. Of het nu is om vluchtelingen te helpen, speelgoed te verzamelen voor arme
kindjes of plantjes te verkopen voor ‘Kom op tegen Kanker’, we moeten gewoon
allemaal ons steentje bijdragen. Als je tijd en energie overhebt en je wilt iets nuttig
doen én ook positief uit de hoek komen naar je omgeving als jeugdbeweging, zit
je met een goed doel te steunen altijd goed! Daarom is het misschien beter om de
vraag te stellen waarom je het niet zou doen.”
Sofie Moens
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KSA Zoniënburcht Tervuren

“Naar aanleiding van ons 75-jarig bestaan, heeft onze KSA zijn eigen bier gebrouwen. De winst van ons KSA-bier wordt integraal aan vzw Ganspoel in Tervuren geschonken voor hun nieuwe huis. Als jeugdbeweging willen we een organisatie dicht
in de buurt steunen om zo meer betrokken te zijn.
Het nieuwe huis van Ganspoel begeleidt jongeren met beperkingen, die toch wat mogelijkheden hebben om hun talenten verder
te ontwikkelen. ‘De Pit’ is een leefgroep met acht jongeren tussen de 12 en de 21 jaar met een mentale en visuele handicap. De
jongeren staan samen met de begeleiders in voor het ochtend- en
avondeten. Voor de ingrediënten gaan de jongeren inkopen doen
in de buurt van het huis. De jongeren nemen deel aan het dorpsleven en verschillende socio-culturele activiteiten. Sommigen onder hen volgen een
zumba-cursus, anderen gaan zwemmen met begeleiders en tijdens wandelingen in
Tervuren gaan ze ook wel eens iets nuttigen in één of andere horecazaak.
Wij verkopen dus een jaar lang ons KSA-bier en dat bracht al meer dan € 600 op!
Maar we kunnen en willen meer doen ... We willen onze leden ook in contact brengen met de jongeren uit ‘De Pit’. We willen vooral onze twee oudste leeftijdsgroepen betrekken bij de dagelijkse werking van het huis. We gaan in de loop van het
jaar een paar activiteiten organiseren samen met ‘De Pit’.”
Margot De Bondt en Arne Craps

KSA Tienen

“Het is al bijna een jaar geleden dat onze KSJ van naam veranderde. Onze nieuwe
naam moesten we, fiere KSA’ers als we zijn, natuurlijk in de verf zetten met een
nieuw uniform. Daardoor zaten we met een grote hoop KSJ-spullen
die we niet meer konden gebruiken. Iedereen wou uiteraard een
nieuwe KSA–T-shirt en -pull. We hebben niet zoveel ruimte om de
pullen en T-shirts te bewaren. Al snel kwam er binnen de leiding
de vraag wat we met die uniformstukken konden doen. Sommige
leiders vonden dat we ze moesten uitdelen aan onze leiding en
leden of ze deponeren in een container. Anderen dachten aan de
vluchtelingen die kleding zeer goed kunnen gebruiken ...
Tot een paar jaar terug schonken we elk jaar een som aan een goed doel. Zo kochten we een paar geitjes die nu een arm dorpje voorzien van verse geitenmelk. Door
financiële problemen binnen onze groep hebben we onze steun aan goede doelen
helaas moeten stopzetten. Maar door het wegschenken van onze KSJ-uniformen
konden we terug iets doen voor zij die het moeilijk hebben. We namen contact op
met de nationale proost Dirk en vroegen of hij een goede bestemming wist voor
onze kledij. Ondertussen is alles op weg naar Roemenië om daar vele arme kinderen
gelukkig te maken.”
Wannes Smets
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KSA Droeshout

“We vinden het leuk dat KSA Nationaal ons aanmoedigt om mee
te werken aan goede doelen!”
Sofie Moens
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Met het hart op de
juiste plaats …
kom je in beweging!
Inderdaad, als je het hart op de juiste plaats hebt, kan je niet stil blijven zitten wanneer je geconfronteerd wordt met pijn, verdriet, lijden … Er beweegt dan ook heel
wat bij KSA-groepen die zich inzetten voor de medemens die het moeilijk heeft. We
laten een aantal leid(st)ers aan het woord en hopen dat jij met jouw KSA-groep ook
in beweging komt!

KSA Walfergem Asse

“Naar aanleiding van de aanslagen in de luchthaven van Zaventem en in Brussel op
dinsdag 22 maart, besloten we als leiding actie te ondernemen. Onder het motto:
“alle beetjes helpen” gingen wij, de leiding en de oudste groep, bloed doneren in
‘t Jass. Iedereen was zwaar geraakt door die donkere daden. Zo konden ook wij ons
steentje bijdragen en we gaan nu om de drie maand bloed geven! We kregen daarop zeer positieve reacties van de ouders, die meteen ook ons voorbeeld volgden.
Als we nood zien, dan engageren we ons. We zoeken goeie doelen waar we achter
staan en proberen jaarlijks initiatief te nemen. We zijn een warm geëngageerde
leidingsgroep. Zo wonen er heel wat vluchtelingen bij ons in de buurt. We daagden
hen uit voor een waar voetbaltornooi na ons kamp en schonken hen daarom een
tijd geleden tweedehands voetbalgerief. Zo kunnen ze trainen. We zien wel wie wie
zal afdrogen!
Het is als jeugdbeweging, als KSA, belangrijk om te laten zien dat we ons engageren
voor de samenleving! Ons advies voor andere KSA-groepen is: ‘OOK DOEN!’”
Glenn Merckx

KSA Scherpenheuvel

Sinds november verblijven er een 170-tal asielzoekers - waarvan 80 kinderen - in
Scherpenheuvel en die we betrekken bij onze jeugdbeweging.
Waarom doen jullie dat?
Van zodra we wisten dat er in Scherpenheuvel een asielcentrum zou komen, hebben
we hier binnen onze leidingsgroep over nagedacht. Het leek ons een interessant
idee om kinderen uit het Peeterskasteel (dat is het asielcentrum) te verwelkomen in
MAGNIFIEK ENERGIEK - Jaarthema 2016-2017

/ 13

onze KSA en zo de integratie in onze samenleving te bevorderen. Caritas dacht hier
duidelijk hetzelfde over en begin dit jaar contacteerden ze ons. In totaal had Caritas
een 40-tal kinderen die ze graag naar de jeugdbeweging wilden sturen. Deze hebben we dan verdeeld over de KSA en de Chiro.
Ook zoeken sommige bewoners uit het centrum, na hun erkenning, een huisje in
Scherpenheuvel. Op die manier hebben de kinderen en de ouders al een netwerk
om op terug te vallen. De kinderen maken vriendjes en de ouders van de leden
(zowel bewoners van Scherpenheuvel als vluchtelingen) ontmoeten elkaar bij het
afzetten en ophalen.
Wat heeft jullie het meest getroffen?
Sinds het opvangcentrum opende in Scherpenheuvel, kregen we te maken met bezorgde ouders. Wij bleven toen achter de visie van KSA staan, zoals met respect omgaan met de medemens. Een houding die zich doortrekt over de hele lijn, ongeacht
je afkomst, geloof … Op die manier probeerden we de ouders te overtuigen om het
een kans te geven.
Wat ons in het proces het meest geholpen heeft, is de creatieve en onbevooroordeelde houding van de jongsten. Voor hen had de komst van de kinderen uit het
Peeterskasteel weinig invloed. De leden zijn zelf nog heel jong en beseffen nog niet
goed wat ‘een vluchteling’ is. Kinderen zijn kinderen, en ondanks mogelijke barrières zoals hun taal, slagen ze erin om samen een spel te spelen, plezier te maken,
van elkaar te leren …
Bij de oudere groep verliep het proces in het begin soms wat moeizamer. Sommige
kinderen waren door hun ouders al heel goed op de hoogte waardoor er vaak vragen kwamen. Sommigen hadden ook al een uitgesproken mening, zowel positief als
eerder negatief getint. Het heeft wat tijd gevraagd, maar ondertussen is er wederzijds respect en aanvaarding binnen onze groep. We zijn nu op een punt gekomen
dat de vluchtelingen over het algemeen goed aanvaard worden binnen de KSA.
Net door de omgang van de kinderen onderling, liep het ook vlotter met de ouders
die toch nog enige overtuiging nodig hadden.
Welke mooie herinneringen bewaar je?
Een mooi voorbeeld van de onbevooroordeelde blik van kinderen vinden we bij
de Sloebers. Het was de eerste dag dat de vluchtelingen naar onze KSA kwamen,
een spannend moment voor iedereen. Als we tussen twee spelletjes door even een
rustmoment hadden, hoorde ik één van onze leden vragen aan Ahmad of hij zijn
vriendje wilde zijn. Ik denk niet dat Ahmad hem begreep, maar Jonas reikte hem
zijn hand, waarop Ahmad die vastnam en ze samen naar de glijbaan liepen om te
gaan spelen.
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Tijdens uitstappen nemen de leden altijd een koekje of een paar snoepjes mee. De
kinderen uit het asielcentrum hadden dit niet mee, omdat dat aanbod er simpelweg
niet is voor hen. Het was mooi om te zien hoe de Joro’s hun snoep aanboden aan
hen en hoe ze er samen van genoten.
Welke boodschap heb je voor andere KSA’ers?
Voor andere KSA-groepen kan dit klinken als een hele grote verandering. In het begin was ook niet iedereen van onze leidingsgroep overtuigd van de
samenwerking. Er waren zoveel zaken waar we nu rekening mee
moesten houden: we zouden niet dezelfde moeilijke spelletjes
kunnen spelen omdat we ze niet uitgelegd zouden krijgen, wie
zou het vieruurtje van de vluchtelingen betalen, wat met de uniformen, wat met uitstappen …
Maar als je iedere week al die lachende gezichtjes het plein ziet
op lopen, besef je plots weer ten volle waarom we het doen en waar
KSA voor staat. We willen de kinderen een moment van ontspanning geven, al hun
zorgen laten vergeten, leren samenspelen met andere kinderen uit verschillende
lagen van de bevolking, verschillende culturen, verschillende nationaliteiten … en
als extraatje de ouders even een rustmoment gunnen.
Celien Vansteenwegen

KSA Droeshout

De ‘pet op tegen kanker’ was dit jaar voor het eerst een campagne van ‘Kom op
tegen Kanker’ om geld in te zamelen voor het kinderkankerkamp van
begin juli 2016. Daar deden we aan mee met onze twee jongste
groepen en verkochten zo 70 petjes. Die waren populair omdat de
leden die zelf konden inkleuren met stiftjes en omdat vele vriendjes ook zo’n petje hadden.
Dit jaar ga ik zelf voor de eerste keer mee als animator op het
kinderkankerkamp van ‘Kom op tegen Kanker’. Het wordt een spannende belevenis! Ik weet nog niet goed wat te verwachten, maar wil
er graag veel energie insteken om er samen met alle andere monitoren en verpleegkundigen een super kamp van te maken voor die kinderen en jongeren getroffen
door kanker.
Sofie Moens

KSA De Bollaert Watou

Op school kreeg ik een opdracht: ‘Versterk de solidariteit bij de Vlaming’. Met mijn
opdracht trok ik naar mijn medeleiding. Ik stelde voor om een inzamelactie te organiseren ten voordele van de vluchtelingen in Poelkapelle. Enthousiast hielpen
ze meedenken om mijn voorstel verder uit te werken. Het initiatief kreeg heel wat
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persaandacht. Schoenen, kleding, speelgoed … het bleef maar komen. Ik mag terugblikken op een zeer geslaagde actie en ben dan
ook heel trots. Een vervolg is nog niet meteen gepland, maar
wie weet … Nu mijn examens voorbij zijn, trek ik binnenkort met
al het materiaal naar de vluchtelingen. Ik kijk uit naar de ontmoeting met hen!
Arno Lemoyne

De K-trekker
Magnifieke energie voor jouw KSA
Zijn jullie als groep overtuigd van de meerwaarde van de K binnen de jeugdbeweging? Stel dan een K-trekker of -coach aan of stel een vaste ploeg samen die zich een
jaar lang over de K in jullie groep ontfermt. Het is ongetwijfeld een zeer efficiënte
manier om een sterke en regelmatige K-werking op touw te zetten en deze van een
toekomst te verzekeren!
Het hoeft overigens niet veel werk in te houden: met een leid(st)er in de leidingsgroep die een heel pakket kant-en-klaar K-materiaal binnen handbereik heeft en hét
aanspreekpunt is voor jullie pastoor of proost staat er al gauw een mooi programma
op poten.
Met een vaste K-trekker of K-ploeg is de eerste stap naar een sterke organisatie van
de K in jouw groep dus gezet.
Tip
Kant-en-klaar K-materiaal kunnen jullie altijd vinden op www.ksa.be/K!
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Energie voor de K
in jouw KSA!
Enkele getuigenissen
KSA Roodkapjes Veurne

“Op kamp komt priester Jos meestal wel langs voor een kampviering. Daarna gaat naar goede gewoonte een zangstonde
door. Als priester Jos er niet bij kan zijn, steken we zelf een korte bezinning in elkaar in de leefwereld van de kinderen. Voor
we eten, zingen we altijd een gebedsliedje. We vinden het ook
op kamp belangrijk dat de kinderen even stilstaan. Het is leuk
om even een rustig moment in te lassen tussen de gezellige drukte
op kamp. We doen dit moment altijd naar het einde van het kamp toe. De kinderen
kennen elkaar al beter en hebben ook even nood aan zo’n moment.”
Eline Verslype en Léonie De Ruytter

KSA De Tokke Knokke

“Bezinning binnen KSA moet niet altijd meteen enkel en alleen verwijzen naar God. Het is ook nadenken over het leven binnen en
buiten de KSA.
Ik vind het leuk om in onze Werkgroep Bezinning te zitten. Het
motiveert me om de kinderen na bijvoorbeeld een Bondsdag
dan rustig hun dag te laten afsluiten met een bezinnend moment. Of op kamp tussen spel en plezier eens stilstaan bij de dagdagelijkse realiteit van geloof en actualiteit.”
Elien Bultinck

KSA PIUS X Kortrijk

“Wij zijn al even bezig met K in onze groep. Wij hebben een plaatselijke priester
die ons elk jaar weer bezoekt. Ook hebben we een K-verantwoordelijke die zich
hiermee bezig houdt. Met de hulp van de K-bundel steekt hij samen met andere enthousiaste leiding een energieke viering in elkaar! Een doe-moment
tijdens de viering houdt je leden actief bezig en zo gaan ze mee in
het verhaal. Een hint voor jullie!
Door in je eigen parochie actief mee te werken, krijgt je jeugdbeweging een positief imago. Je leert mensen kennen die je
kunnen helpen om een viering in elkaar te steken.
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Ga zelf mee in het verhaal en probeer zelf dingen te putten uit je viering, daardoor
ben je zeker dat je viering mooi samenhangt en dus één geheel vormt.”
Dominiek Deprez

KSA De Tokke Knokke

“Toen ik leiding werd in KSA werden de werkgroepen snel verdeeld. Wat me verraste, was dat er veel positieve ervaringen waren rond de Werkgroep Bezinning. Ik
besloot toen ook in deze werkgroep te stappen. Nu, vijf jaar later, zit ik nog altijd in
Werkgroep Bezinning.
De ‘K’ in KSA is een onmisbaar deel, dat proberen wij binnen KSA Knokke ook duidelijk over te brengen aan onze leden, die daar dan ook zeer positief tegenover staan.
Wij hebben dat voornamelijk te danken aan onze proost Philippe. We werken met
hem nauw samen om onze bezinningen, kampen en weekends voor te bereiden.
De leiding heeft een enorm goede band met de proost. Dat is voor beide partijen
zeer bevorderlijk is: ‘Wij houden onze 44-jarige proost jong en wij, als leiding leren
heel wat bij van hem’. Onze proost probeert zich altijd vrij te maken in de periodes
waar we op kamp gaan en op weekend. Tijdens de kampen zorgt hij dan voor een
aangename bezinning.
Wat heel sterk is aan onze samenwerking is dat we altijd bezinningen hebben met
een sterk karakter.
Door nauw samen te werken met Philippe ervaren de kinderen hem ook en weten
ze dat dit ook een moment is om het even stil te maken en wat na te denken over
ons afgelopen kamp en werkjaar.
Voor ons en de leden zijn de bezinningsmomenten zeker niet saai. We zingen liedjes, maken een aandenken aan ons kamp en voeren ook altijd een kleine opdracht
uit. De bezinningen zijn ook altijd leuk gekaderd binnen het thema.
Persoonlijk zou ik het heel erg moeilijk vinden om dit allemaal te
realiseren zonder onze proost.
Voor ons als leiding is hij een vaste waarde binnen onze leidingsgroep. We hebben al heel wat steun gehad aan hem, tijdens onze
leidingsweekends, onze algemene KSA-werking, maar ook toen
wij 4 jaar geleden een leidster verloren zijn. Een proost hebben die
klaar staat binnen je KSA-werking heeft dus heel wat voordelen. Als
leidster kijk ik altijd enorm uit naar de samenwerking met Philippe en hoop dat
andere KSA-groepen dit ook in de toekomst zullen kunnen doen.”
Pauline Mergaert
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Energieke verhalen
De kikkers
Twee kleine kikkers vielen in een kruik vol melk. Ze konden er niet meer uitkomen.
De eerste kikker gaf al snel de moed op. ‘Het heeft geen zin dat ik hier blijf zwemmen’, zei hij. ‘Ik zal er toch nooit uit geraken. Dit is een uitzichtloze situatie’. En hij
vouwde zijn pootjes dicht en liet zich naar de bodem zinken. Zo verdronk hij.
De tweede kikker had meer hoop in zijn hart. Hij zei: ‘God heeft me een kikkerhoofdje en kikkerpootjes gegeven. Ik zal doen wat ik kan. Ik wil niet zomaar opgeven. Ik
wil leven.’ Hij roeide zonder ophouden met zijn pootjes, zo lang en zo krachtig dat
de melk dik werd en veranderde in boter. Triomfantelijk ging de kikker op de klomp
boter zitten en stak zijn kopje fier in de lucht.
Westers verhaal. Uit: Il était une foi, Pire e.a. Editions CRJC, Liège, 1996

Doe-moment

Een scheikundeproefje maakt het mogelijk om over water te lopen waaraan
maïzena werd toegevoegd. In een klein opblaasbaar zwembadje is dit zeker
haalbaar en zal dit ongetwijfeld aanslaan bij een jonge doelgroep.
https://scheikundejongens.nl/2009/04/over-water-lopen-het-kan/

Eén voetspoor
In de kerstnacht had ik een vreemde droom. Ik droomde dat ik over het strand liep,
met God aan mijn zijde. Achter ons tekenden zich onze beide voetsporen af. Elke
stap was een dag uit mijn leven. Toen ik zorgvuldiger keek, zag ik dat er sommige
plekken waren waar er slechts één voetspoor zichtbaar was. En als ik terugtelde,
bleken dat net de periodes in mijn leven te zijn waarop het slecht met mij ging: dagen van angst of tegenslag, van twijfel en egoïsme.
‘God!’, riep ik uit. ‘Jij hebt toch beloofd dat je bij mij blijft, alle dagen van mijn leven!
Waarom laat je mij dan in de steek precies op de dagen dat ik problemen had? Waar
was je toen?’
MAGNIFIEK ENERGIEK - Jaarthema 2016-2017
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God glimlachte toen hij me antwoordde: ‘Vriend, de dagen waarop je slechts één
voetspoor ziet, dat zijn de dagen waarop ik jou gedragen heb.’
Westers verhaal. Uit: Il était une foi, Pire e.a. Editions CRJC, Liège, 1996

Doe-momenten

• Het is misschien nogal basic, maar wel erg plezant: vrouwendragen! Je kan dit
eventueel ook doen in mul zand.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/ookdatnog/1.2264458
• Een estafette in twee ploegen waarbij de ene ploeg iemand probeert over te
dragen, eventueel over een parcours, terwijl de persoon in kwestie zo min
mogelijk nat/besmeurd mag worden. Vanaf de zijlijn probeert de andere
ploeg deze persoon juist zo raak mogelijk te bekogelen met water of verf.

De ladder
Voor de droom van KSA over een nieuwe toekomst en een nieuwe wereld gebruiken
we het beeld van een ladder.
Als leid(st)er
heb je een ladder nodig
om te blijven dromen
om te leven van je idealen
om te werken aan elkaars droom
om te bouwen aan de droom van de jeugdbeweging
om vast te houden aan Gods droom.
Leid(st)er zijn
is afdalen van de ladder
naar degene die naast je is,
de zwakkere die gepest wordt,
de medeleid(st)er die moeite heeft met gezag.
Het is een hele kunst
om de ladder af te dalen
en toch niet laag bij de grond te worden
in stoer taalgebruik en onverantwoord gedrag.
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Leid(st)er zijn
is opstijgen op de ladder,
streven naar kwaliteit,
ijveren voor dat ‘tikkeltje meer’.
Het vraagt veel creativiteit
om de ladder te bestijgen
en toch niet te azen
op eigen eer en ongezonde ambitie.
De bijbel vertelt ons van engelen.
Engelen gaan de ladder op en neer.
Engelen streven naar meer;
ze leren ons van het werk houden.
Engelen houden elkaar vast als een sport doorbreekt;
ze leren ons van elkaar houden.
Engelen luisteren naar Gods droom;
ze leren ons van God houden.
Moge je engelen ontmoeten op je levensweg.
Moge je zelf zo’n engel zijn.
Om de vriendschap ondereen, Gaby Quicke, 2003

Doe-momenten

• Je kan een soort estafette doen boven de grond. Iedereen staat op een stoel.
De voeten mogen de grond niet raken. Het is de bedoeling dat de groep (of
twee groepen tegen elkaar) van punt A naar B geraakt door de stoelen telkens door te geven. Er kan nu ook een ladder toegevoegd worden om het
extra moeilijk te maken.
• Iemand staat op een ladder waaraan ten minste drie touwen bevestigd zijn.
De andere leden van de groep trachten, door middel van aan de touwen te
trekken of ze juist te ontspannen, de ladder 360° te doen draaien. Zorg er wel
voor dat dit veilig kan verlopen!
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Blind en lam
Eens stond er een groot bos in vuur en vlam.
Er waren twee mensen in dat bos.
De ene was blind,
de andere was verlamd en kon dus niet lopen.
Beide mannen hadden op zich geen schijn van kans
om het bos tijdig te kunnen verlaten.
Dus kwamen ze overeen:
de blinde man zou de verlamde op zijn schouders dragen.
En omdat de verlamde man kon zien en de blinde kon lopen,
werden ze samen één man.
Zo kwamen ze het bos uit en redden ze hun leven.
Een parel voor elke dag, Chantal Leterme, 2012

Doe-moment

Bovenstaande tekst kan de start zijn van een spel. Verdeel de leden in groepjes
van twee. De ene blinddoekt zich, de andere is lam. Ze moeten samen naar een
veilige plaats en leggen daarvoor een parcours met hindernissen af. Maar hoe
voelt dat? Na afloop vertellen ze hun ervaringen aan elkaar.
Het spel kan ook de aanzet zijn tot een concrete actie voor een goed doel, voor
mensen die op de vlucht zijn voor …

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 terecht 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!’
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Een negende man kwam voorbij,
zag de man,
pakte hem bij de hand
en trok hem uit de put!
Een parel voor elke dag, Chantal Leterme, 2012

Doe-moment

Bespreek met de leden wat het precies betekent ‘in de put zitten’. Misschien
zijn er onder hen ook wel die al eens ‘in de put’ zaten, toen ze verdrietig waren,
toen ze gepest werden, toen oma gestorven is …
Laat daarna briefjes rondgaan met de vraag hoe zij concreet iemand uit de put
zullen helpen? Laat de kinderen even denken. Er komen zeker mooie dingen uit.
Zorg dat je ook een paar mooie én concrete antwoorden hebt van de leiding
zodat je toch zeker bruikbaar materiaal hebt en gooi die in de groep.

Twee sneetjes brood
Twee sneetjes brood, een heel oud en een vers,
waren in de broodtrommel met elkaar aan het praten.
‘Ik ben heel jaloers op jou’, zei het verse sneetje.
‘Hoe kom je daar bij?’, vroeg het oude sneetje.
‘Er kan jou niets meer gebeuren.
Niemand haalt het nog in zijn hoofd om je op te eten.
Maar mij kunnen ze ieder ogenblik opeten,
en dan blijft er niets meer van mij over’.
‘Hoe kan je nu zo praten?
Wat is er zaliger
dan opgegeten te worden als je brood bent?
Brood dat niet gegeten wordt, deugt nergens voor,
tenzij om weggegooid te worden,
te beschimmelen en helemaal te vergaan.’
‘Maar van mij blijft er toch ook niets over
als ik opgegeten wordt.’
‘Heb je er dan nog nooit over nagedacht
wat er met je gebeurt als je opgegeten bent?’
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‘Ja … eerst word je fijngekauwd,
dan word je doorgeslikt,
dan kom je in de buik van de mens
en daar word je fijngemaakt
tot er niets meer van je overblijft …’
‘Wel, zal ik je nu eens iets zeggen?
Als het lijkt dat er niets meer van je overblijft,
gebeurt er iets wonderlijks.
Dan stroom je door het hele lichaam van de man of vrouw
die je opgegeten heeft.
Die mens is heel blij met je,
want door jou kan hij werken en dansen
en springen en lachen …’
‘Dat heb ik nooit geweten.’
Een parel voor elke dag, Chantal Leterme, 2012

Doe-moment

Organiseer een groepsgesprek rond deze vragen:
• Wat geeft jou energie?
• Wie kan er energie gebruiken?
• Hoe kan jij energie geven aan mensen? Hoe kan jij brood zijn voor anderen?
• Hoe kunnen we met onze groep energie of brood zijn voor onze samenleving?
Na afloop kunnen jullie samen lachen, zingen, dansen en springen!
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Warmte
Een rijke jood ging met zijn slee,
warm ingeduffeld
in zijn nieuwe bontmantel
op bezoek bij rabbi Mendel.
Toen hij bij het huis van de rabbi uitstapte,
botste hij op een arme mijnwerker
die de rabbi ook wilde bezoeken.
De rijke man liep recht naar de rabbi,
maar merkte
tot zijn verontwaardiging,
dat rabbi Mendel eerst
de arme mijnwerker begroette.
Als weldoener van de gemeente
– hij had onlangs nog een nieuw dak
voor de synagoge betaald –
wilde hij graag wat uitleg
over de voorkeur voor die arme mijnwerker.
De rabbi antwoordde met een vraag:
‘Is die nieuwe bontjas van u echt een warme jas?’
‘Ja, zeker!’ zei de man.
‘Kijk, die bontjas van u houdt alleen uzelf warm.
Terwijl de kolen
die deze mijnwerker gedolven heeft,
het hele dorp warm houden.
Is die man dan niet veel belangrijker?’
Een parel voor elke dag, Chantal Leterme, 2012

Doe-moment

Voorzie voldoende kleding. ‘Wie trekt de meeste kleren aan?’, dat is dé grote
vraag. Want een kledingstuk kunnen ze niet zomaar aantrekken. Ze moeten
elk kledingstuk verdienen door iets ‘goed’ te doen. Trek daarvoor jullie dorp of
stad. Hier zijn mogelijke opdrachten: een liedje zingen voor een voorbijganger,
de boodschappentas van iemand helpen dragen, een praatje maken met een
bewoner van het rusthuis, iemand een knuffel geven, als iemand de auto wast
even meehelpen …
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Jezus coacht
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.”
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

Het verhaal gaat verder …

Maak hier gerust een rollenspel van!
‘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.
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‘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
• 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.
• 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?
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Doe-moment

• 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?

Om te bidden
Soms lijk ik een beetje op die verlamde, Heer.
Mensen hebben mij dan zo diep gekwetst,
dat ik niet meer rechtop kan staan.
Gelukkig heb ik vrienden
die ook op zulke momenten
in mij blijven geloven!
Erwin Roosen, Kan ik je even spreken?

OF
God,
lamgeslagen
door de niet te stuiten beeldenstroom
van oorlog en geweld, mensen op de vlucht;
lamgeslagen
door machteloosheid, onwil, te kort schieten
lamgeslagen
door grote woorden, verre idealen, mooie dromen
bidden wij:
doe ons opstaan,
geef ons kracht,
versterk onze wil
om niet te blijven bij wat was
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maar om in beweging te komen,
bewogen om liefde, aandacht,
vreugde te brengen
daar waar nodig is.
OF
Heer Jezus
Op Jouw woord
sta ik op
leer ik lopen
om stil te staan
bij hen aan wie wordt voorbijgegaan.

Nachtelijk bezoek
Jezus zei: ‘Stel dat je midden in de nacht naar het huis van een vriend gaat en roept:
‘Kan ik drie broden van je lenen? Want ik heb plotseling bezoek gekregen. Het is een
vriend van me, die op reis is. maar ik heb geen eten voor hem in huis.’
Wat denk je dat er dan gebeurt?
Zal je vriend binnenblijven en roepen: ‘Laat me met rust! De deur is al lang op slot,
de kinderen en ik liggen al in bed. Ik kan nu niet opstaan om je iets te geven’? Nee!
Luister naar mijn woorden. Je vriend zal opstaan en je alles geven wat je nodig hebt.
Niet alleen omdat hij je vriend is. Maar vooral omdat jij zo onbeleefd was om het
te vragen.
Lucas 11, 5-8

Gespreksvragen
•
•
•
•
•

Wie mag jou altijd wakker maken?
Waarvoor mag men jou uit bed bellen?
Ben wie mag jij altijd aankloppen?
Voor wat kan jij altijd energie opbrengen, ook al ben je doodmoe?
Voor wie of wat heb je geen energie, kan of wil je je niet inzetten?
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Doe-momenten

• Je kan een kleine ruiltocht organiseren.
• De groep verdeelt zich in twee en vaardigt telkens één iemand of enkele personen af die een opdracht voor de groep moeten vervullen. De inhoud van
de opdracht is willekeurig, maar verschilt wel per groep. De afgevaardigden
zijn niet op de hoogte van de inhoud van de opdrachten (die eventueel uit
meerdere onderdelen kunnen bestaan). De groepen gaan in volgende opstelling staan:
Persoon x – groep y – groep x – persoon y
Het is de bedoeling dat groep x/groep y de opdracht communiceert over de
hoofden van de andere groep ernaast naar hun afgevaardigde x/y. Voor de
ene groep functioneert de andere dus als stoorzender. De ploeg van de afgevaardigde die er als eerste in slaagt om de gecommuniceerde opdracht
correct uit te voeren wint het spel.

Om te bidden …
God,
Jij houdt niet op
ons te zoeken.
Jij houdt niet op
naar ons te vragen.
Jij houdt niet op
op onze deur te kloppen.
Jij houdt niet op
ons brood voor stenen te geven
en wijn voor water.
Jij houdt niet op
ons kracht te geven.
Jij houdt niet op
om het uitbouwen van Jouw rijk
van liefde en vrede.
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Een bad nemen?
Jezus ging weer naar Jeruzalem omdat er een Joods feest was. Bij de Schaapspoort
van Jeruzalem was er een badhuis met vijf overdekte gangen. Het badhuis heette in
het Hebreeuws Betzata.
De gangen van het badhuis waren vol met zieke mensen. Er waren blinde mensen,
mensen die niet konden lopen en mensen met vergroeide armen of benen. Alle
zieken lagen te wachten tot het water bewoog. Want af en toe kwam er een engel
van God die het water liet bewegen. Degene die dan als eerste het water in ging,
werd beter.
Er was daar ook een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en wist dat
hij al heel lang ziek was. Jezus vroeg aan hem: ‘Wil je beter worden?’ De man antwoordde: ‘Heer, ik heb geen enkele kans, want er is niemand die mij helpt. Als het
water gaat bewegen, is er niemand om mij erheen te dragen. Daarom kom ik altijd
te laat. Dan is er al een ander in het water en die wordt dan genezen.
Jezus zei tegen de man: ‘Sta op, pak je draagbed op, en loop!’ Meteen was de man
beter. Hij pakte zijn draagbed op, en hij liep.
Johannes 5, 1-8

Gespreksvragen

• Wie heb jij al eens genezen/beter gemaakt? Hoe heb je dat gedaan?
• Wanneer en hoe heb jij al eens iemand of iets in beweging gebracht?
• Had jij al eens oog voor mensen zieke mensen, voor mensen met problemen? Wat
deed jij dan? Wat had je kunnen doen?
• Wanneer voelde jij je alleen en had je niemand op wie je kon rekenen?
• Wanneer had jij geen energie?
• Waarvoor had je geen energie?
• Wanneer kreeg jij geen enkele kans?
• Welke mensen krijgen vandaag geen kansen? Wat kunnen wij daartegen doen?

Doe-momenten

• Je krijgt twee stoelen. Je moet je verplaatsen en je voeten mogen de grond
niet raken.
• Je maakt een hindernissenparcours. Elk lid draagt iemand op de rug terwijl
men het hindernissenparcours aflegt.
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Om te bidden … een klaagpsalm (M. Houben)
God, waar ben Je?
Ik dacht dat ik Jou in de kerk moest zoeken,
maar daar vond ik Jou niet.
En ik ging verder en zocht in vrome spreuken,
maar ook daar was Je niet.
Nu dwaal ik door de wereld,
op zoek naar Jou,
en wat ik tegen kom
zijn honger, ziekte, armoede en oorlog.
Ik vraag om vrede
en het geweld wordt steeds erger.
Ik vraag om voedsel voor allen
en nog steeds sterven er dagelijks
mensen van honger en dorst.
Ik vraag om een teken van Jou
en ze bespotten mijn verlangen:
jouw God heeft geen macht meer over ons.
Is het dan teveel gevraagd?
Als ik niet meer kan vragen en klagen
bij Jou, God,
bij wie dan nog wel?
Luister toch naar me
en laat me weten dat Jij me hoort.
Dan weet ik dat ik er niet alleen voor sta.
Amen.

Energie van de Vader
Op zoek om het ‘Onze Vader’ eens op een andere manier te bidden, dan vinden jullie hieronder inspiratie.

Onze Vader (Carlos Desoete)
Onze Vader die in de mensen leeft
Moge in ons leven, uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw rijk zichtbaar worden
Moge in onze inzet Uw wil geschieden als een teken en een oproep voor mensen
op aarde
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Maak ons voor elkaar en voor de wereld tot levengevend brood
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen, van perspectief en hoop.
Maak ons, over fouten en tekorten heen, tot mensen van vergeving en vrede, zoals
Gij het voor ons zijt.
Maak ons vrij van angst en alles wat denken en doen verlamt,
en laat ons niet verzinken, in de bekoring van de middelmatigheid.
Maar wees voor ons kracht en uitdaging om ten volle te leven in eeuwigheid en
vandaag.

Onze Vader (naar M. Koster)
(Onderstaande tekst kan door twee personen beurtelings voorgelezen worden.)
Onze Vader
die in de hemelen zijt,
Vader van ons allen, zo ver weg dat we U niet kunnen zien, niet kunnen aanraken.
Vader van ons allen, zo dichtbij dat we uw aanwezigheid voelen.
geheiligd zij Uw naam.
Dat we uw naam met eerbied uitspreken,
dat we uw naam niet te pas en te onpas gebruiken,
dat we het noemen van uw naam waard zijn.
Uw Rijk kome.
We verwachten uw rijk, dromen ervan, zijn op weg ernaar toe.
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
U draagt de aarde, omarmt uw schepping, levenden en doden,
U weet het doel,
U begeleidt en bestuurt.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat iedereen middelen van bestaan mag hebben,
dat wij daaraan mogen werken, voor anderen en voor onszelf.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
Dat we onze fouten leren zien, ervoor durven uitkomen,
vergeef ze ons en help ons anderen hun tekortkomingen te vergeven.
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En leid ons niet in bekoring
We zouden zoveel willen, zoveel trekt ons aan.
Laat U ons zien wat echt waardevol is,
help ons het goede te kiezen.
maar verlos ons van het kwade.
Wat licht lijkt, blijkt vaak donker,
wat mooi lijkt, lelijk,
wat goed lijkt, slecht
en wat donker, lelijk en slecht is, is zo sterk.
Alleen U bent sterker, maakt U ons los van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
Want van U is alles, aan U behoort iedereen toe,
aarde en hemel, één groot rijk.
en de kracht
U bent de sterkste, onze sterkte.
en de heerlijkheid
en alle licht komt van U, een goddelijk stralend licht.
tot in eeuwigheid.
Vanaf dit moment,
vanaf het hier en nu, tot in lengte van dagen,
over ons bestaan heen,
over de dood heen, voor altijd en altijd.
Amen.
Zo is het en niet anders.
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Waar steek ik energie in?

Waar steek jij energie in?

Waar steken wij energie in?

Noteer hier wat ik, jij, wij dit werkjaar gaan doen voor:
• voor het goede doel!
• voor de K in KSA!
• om andere mensen gelukkig te maken!
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Een Magnifiek
Energiek KSA-gebed
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.
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Starten vol energie …
met een viering /
bezinning
Begroeting en kruisteken (door priester/voorganger)
Welkom allemaal,
bij de woorden en de tafel van Jezus.
Van Hem mag iedereen binnenkomen,
van Hem mag iedereen meedoen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Openingswoord (door groepsleiding)
Mensen kunnen alleen en eenzaam zijn,
zeker in een maatschappij als de onze
waarin het motto ‘elk voor zich en God voor ons allen’
in de praktijk vaak de bovenhand voert.
Geen mens kennen die je vreugde of passie wil delen,
niemand vinden die jouw verdriet nog wil aanhoren,
ziek zijn en geen vrienden hebben om jou verder te dragen.
Het komt vaker voor dan we denken.
De lamme uit het evangelie van vandaag had wel vrienden.
Ze hadden zoveel voor hem over.
Over alle blokkades heen, brengen ze hem tot bij Jezus.
Met het jaarthema ‘Magnifiek Energiek’ willen wij, KSA’ers,
de vrienden zijn die mensen dragen
en die energie bezorgen om op te staan en verder te gaan.
We willen ons engageren voor het goede doel,
voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben,
voor een betere wereld.
Het zijn immers niet de materiële dingen die een mens echt gelukkig maken.
Magnifieke Energie krijg je door – zomaar – iets van jezelf te geven,
door er met veel liefde te zijn voor elkaar.
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Bidden om vergeving
Priester/voorganger:
Wij hebben niet altijd de energie om het goede te doen. We hebben last van verlammingsverschijnselen. Daarom willen we nu eerst bidden om vergeving.
Lid 1:
We zijn zo vaak verlamd als iemand ons vraagt om te helpen.
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 2:
We zijn zo vaak verlamd als we het moeten opnemen voor iemand die gepest wordt.
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 3:
We zijn zo vaak verlamd als een ruzie moet bijgelegd worden.
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 4:
We zijn zo vaak verlamd als onze inzet gevraagd wordt voor het goede doel.
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 5:
We zijn zo vaak verlamd als het ‘minder leuke’ werk moet gedaan worden.
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Lid 6:
We zijn zo vaak verlamd als we uitgedaagd worden om in Jezus’ voetspoor te leven.
Daarover hebben we spijt en daarom vragen we: ‘Heer, vergeef ons’.
Priester:
Moge de barmhartige God
onze verlammingsverschijnselen vergeven
en ons de energie geven
om te leven naar het voorbeeld van Jezus. Amen.
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Openingsgebed (samen bidden)
Mogelijkheid 1:
Goede God,
lamgeslagen
door oorlog, ziekte, onverschilligheid,
door machteloosheid, onwil, tekortschieten,
door grote woorden, verre idealen en mooie dromen
bidden wij:
Geef ons, KSA’ers, de energie
om op te staan,
om in beweging te komen
en te bouwen aan Jouw droom,
een wereld waar het goed is voor alle mensen.
We vragen het Jou voor vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.
Mogelijkheid 2:
Goede God,
Vier mannen brachten een lamme tot bij Jezus.
Geef ons de energie om dat ook te doen:
elkaar dragen,
elkaar doen opstaan,
er zijn voor mensen die ons nodig hebben.
Zo kunnen wij samen hopen,
dromen van en bouwen aan
een nieuwe toekomst.
Moge Jezus ons inspireren en helpen
om met hart en ziel en al onze krachten
dragers van mensen te zijn,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Eerste lezing
Kies zelf een tekst uit de rubriek ‘Energieke verhalen’. Daar vinden jullie verschillende
mogelijkheden. Een leid(st) kan het voorlezen.
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Tussenzang
• Hier kunnen jullie een lied zingen. (zie liederen op de website www.ksa.be/K)
• Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon …)
bespelen.
Evangelie – Door het dak gaan (Marcus 2, 1-12)
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.”
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!”
Homilie (door priester)
Bij een bezinning valt de homilie weg, maar niets belet dat hij of zij die voorgaat
tijdens de bezinning ook een inspirerend woordje zegt.
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Geloofsbelijdenis
De geloofsbelijdenis kan je allemaal samen uitspreken of beurtelings (dat wil zeggen: een stukje voor de voorganger en een stukje door alle aanwezigen).
Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.
Ik geloof in Jezus,
die mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.
Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.
Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.
Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.
Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.
Voorbeden
Er kan gerust een keuze gemaakt worden uit onderstaande voorbeden. Jullie kunnen
ook zelf voorbeden schrijven.
Priester:
God luistert naar ons. Hij staat altijd klaar om ons energie te geven.
Lid 7:
Bidden we om Gods energie om elkaar niet voorbij te lopen en om niet jaloers te
zijn.
Samen zingen:
Daar waar vriendschap is en liefde, daar waar vriendschap is, daar is God.
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Lid 8:
Bidden we om Gods energie zodat we blijven doorzetten om het goede te doen.
Dat we ons niet terugtrekken en onze ogen niet sluiten voor het leed van een ander.
Samen zingen:
Daar waar vriendschap is en liefde, daar waar vriendschap is, daar is God.
Lid 9:
Bidden we om Gods energie dat we elkaar steeds nieuwe kansen geven.
Samen zingen:
Daar waar vriendschap is en liefde, daar waar vriendschap is, daar is God.
Lid 10:
Bidden we om Gods energie voor een krachtig geloof dat niet bij mooie woorden
blijft, maar zich uit in concrete daden.
Samen zingen:
Daar waar vriendschap is en liefde, daar waar vriendschap is, daar is God.
Lid 11:
Bidden we om Gods energie om mensen te worden die niet bij de pakken blijven
zitten, maar die moedig verder gaan als het tegenzit.
Samen zingen:
Daar waar vriendschap is en liefde, daar waar vriendschap is, daar is God.
Lid 12:
Bidden we om Gods energie
voor mensen in nood of op de vlucht,
voor zij die vastzitten in vooroordelen of jeugdtrauma’s,
voor mensen verlamd door ziekte, moeilijkheden of verdriet.
Samen zingen:
Daar waar vriendschap is en liefde, daar waar vriendschap is, daar is God.
Lid 13:
Bidden we om Gods energie voor hen die leven met de dood voor ogen
en leven voor altijd voor alle mensen die gestorven zijn.
Samen zingen:
Daar waar vriendschap is en liefde, daar waar vriendschap is, daar is God.
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Priester:
Goede God, luister naar deze voorbeden en naar wat er leeft in ons hart. Geef ons
Jouw magnifieke energie om er met veel liefde te zijn voor elkaar, zoals Jij er bent
voor ons. Amen.
Muziek
Ondertussen kunnen leden de gaven aanbrengen. Bij een bezinning moeten er geen
gaven aangebracht worden.
Gebed over de gaven (samen bidden)
Dit valt weg bij een bezinning.
Goede God,
in dit brood en deze wijn vieren wij onze verbondenheid met Jezus.
Als wij vastlopen, geeft Hij ons energie.
Hij voedt ons met zijn levenskracht.
Hij roept ons, KSA’ers, op
om niet alleen te leven voor onszelf,
maar om onszelf te breken, te delen en te geven voor elkaar.
Dat willen we waar maken,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Dankgebed (door priester)
Dit valt weg bij een bezinning.
Onze Vader
Vredewens
Moge de God van vrede ons bij de hand nemen,
moge zijn warmte
alle haat en geweld in ons hart doen wegsmelten.
Dan zullen wij voor elkaar
boodschappers van vrede zijn,
dragers van verzoening,
genezers van eenzaamheid en tweedracht.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij Gods vrede en vreugde door aan elkaar.
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Lam Gods
Dit valt weg bij een bezinning.
Tijdens de communie:
• Hier kunnen jullie een lied zingen. (zie liederen op de website www.ksa.be/K)
• Hier kan iemand van de leden of de leiding een instrument (gitaar, accordeon …)
bespelen.
• Bij een bezinning voorzie je hier best ook wat muziek. Daarna kan onderstaande
bezinning voorgelezen worden.
Bezinning na de communie:
Mogelijkheid 1:
“Ik zal vissers van mensen van u maken”,
zei Jezus ooit.
Vandaag vernemen we
wat Hij toen bedoelde:
“Ik zal van jullie ‘dragers van mensen’ maken.”
Dragers van mensen,
die,
gedreven door geloof en vertrouwen op God,
zich door niets of niemand
laten tegenhouden,
ook niet door een weerbarstige muur
van nieuwsgierigen voor Jezus’ deur.
Dragers van mensen
die gaten vinden
in muren van egoïsme,
van gemakzucht,
van hebzucht,
van de ‘als-ik-het-maar-goed-heb’
en de ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit.
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Een medemens op onze schouder
maakt ons leven
meer de moeite waard om geleefd te worden,
maakt ons meer mens,
maakt ons meer christen.
Maakt onze wereld
leefbaarder,
menswaardiger.
Dragers van mensen,
in Gods naam.
naar Piet Vervaet

Mogelijkheid 2:
In een verlamde wereld van potdichte mensen in potdichte huizen,
ergens in een dak een klein gaatje maken
om een glimp op te vangen van Hem,
die voor mensen openstond, hoe gesloten zij ook waren.
Van zo iemand horen
dat de boeien van zonde en verlamming voorgoed ontsloten zijn,
dat is iets van lang geleden als stralend nieuw ervaren.
In de verlamde wereld van Palestina, Syrië, Oost-Congo, Afghanistan …
weer openingen zoeken die zicht geven op elkaar,
die verzoening laten zien,
ontroerende zekerheid
dat zonde, verkrachting en dood weliswaar de brute feiten zijn,
maar nooit het laatste woord zullen hebben.
Hoe grenzeloos nieuw zou dat zijn,
hoe zou het onze totale verlamming weer kunnen verbreken.
In een verlammende vete – in welke familie en leefverband komt dit niet voor –
weer gaten durven schieten in de bres van haat en nijd,
om daar doorheen sporen van verbinding te zien
die er wel degelijk ook nog zijn.
Dat zou te midden van de verlamming
een nieuw en hoopvol teken van leven kunnen zijn.
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Slotgebed (samen bidden)
Om de vriendschap ondereen danken wij U, Heer.
Om uw vriendschap bidden wij U, Heer.
Geef zon in ieders hart als wij zingen en spelen,
trekken en keren, plannen en kamperen.
Vergeef ons, en hou ver van ons
de ruzies en de vetes,
het weren van wie minder lijkt,
het trappen op elkaars geluk.
Hou in ons wakker
het geloof en het goede vertrouwen
en wijs ons de wegen en de tekens
om dit met elkaar te delen.
Help ons zo te leven
dat ook Gij, Heer,
aan ons in KSA
veel vreugde moogt beleven.
Zending en zegen
Priester/voorganger:
Moge de Goede God jullie allen zegenen met magnifieke energie om er een prachtig
nieuw werkjaar van te maken en om dragers van mensen te zijn. Geef jullie voluit
om het goede te doen en goed te zijn voor iedereen op jullie weg.
God gaat met ons mee, Hij die is + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
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KSA Nationaal vzw
Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel
02 201 15 10 | info@ksa.be | www.ksa.be

48 / MAGNIFIEK ENERGIEK - Jaarthema 2016-2017

