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EEN (AFSCHEIDS)WOORD 
VAN DE PROOST

Vrienden KSA’ers

KSA verbindt kinderen en jongeren met elkaar. Vrienden voor het leven, je vindt ze nog 
altijd in KSA. Een jaarthema rond ‘verbinden’ is een stukje DNA van onze jeugdbeweging 
in de kijker zetten. 

Al sinds het ontstaan van KSA zorgt de K voor het versterken van de verbindingen tussen 
jongeren, maar ook met de maatschappij en zelfs met God. Deze K-bundel wil de nodige 
tools aanreiken om al die vriendschapsbanden nog sterker te maken.

Nu ik na 16 jaar afscheid neem als nationaal proost van KSA, besef ik heel goed waar 
het in KSA om draait. Vriendschap is de kern van onze prachtige jeugdbeweging. Zonder 
vriendschap is er geen KSA. Zonder vriendschap is er ook geen K in KSA. Die vriendschap 
is al meer dan 90 jaar de basis én de motor van KSA. 

Vriendschap, liefde … het is de kern van KSA, de kern van het leven en de kern van ons 
geloof, want was dat ook niet de boodschap van Jezus: ‘God ziet je graag’! Van verbin-
den gesproken …

Mijn dankbaarheid voor de afgelopen KSA-jaren is héél groot! Ik mocht zoveel prachtige 
mensen ontmoeten en zoveel vriendschap ervaren. Dank je wel, vrienden KSA’ers, voor 
dit grote geschenk. Ik draag KSA mee in mijn hart, voor altijd. 

Dank aan de mensen uit de Werkgroepen K om mee hun schouders onder deze bundel 
te steken. Ze zetten zich zeer enthousiast in voor de K. Keep that spirit!

En tot slot zou ik zeggen: ‘Blijf gaan voor KSA! Blijf allemaal het beste van jezelf geven 
voor KSA, voor je leden en medeleiding zodat KSA nog voor héél veel kinderen en jon-
geren de plaats mag zijn waar ze de vriendschap mogen beleven en banden smeden 
voor het leven.’

Moge het jullie allen verder héél goed gaan! God zegene en beware jullie in Zijn liefde. 
Of om het met de woorden van een Amerikaans president te zeggen: ‘God bless KSA’.

Met een stevige KSA-groet
Dirk Decuypere

Nationaal proost KSA
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JAARTHEMAVIERING 

AANDACHT!!!
Deze jaarthemaviering kan je zelf ombouwen tot een jaarthemabezinning!
Haal ‘Homilie’, ‘Energiecontract aangaan’, ‘Energieboost’ en ‘Energie opslaan’ uit on-
derstaande viering en je hebt een jaarthemabezinning.

Het geheel doorspekken met muziek is zeker een aanrader. Gebruik daarvoor de mu-
zikale talenten van leiding en leden! Ongetwijfeld zijn er die een instrument bespelen. 
Je kan met de groep ook zelf een lied zingen. Neem hiervoor een kijkje op www.ksa.
be/K. Andere muzikale suggesties vind je in deze bundel onder de titel: ‘Verbind de 
noten’.

Muziek

Welkom (door groepsleiding)

Van harte welkom, vrienden KSA’ers en vrienden van KSA.
KSA verbindt kinderen en jongeren met elkaar. Vrienden voor het leven, je vindt ze nog 
altijd in KSA. Een jaarthema rond ‘verbinden’ is dan ook een stukje DNA van onze jeugd-
beweging in de kijker zetten. 
Al sinds het ontstaan van KSA zorgt de K voor het versterken van de vriendschap tussen 
jonge mensen. Ook de banden met de maatschappij en zelfs met God worden door de 
K gestimuleerd. 
Tijdens het komende werkjaar willen ons door de band van de vriendschap nog meer 
hechten aan elkaar, aan de mensen rondom ons en aan de Heer. Dat is niet altijd vanzelf-
sprekend! Het zorgt voor spanning en soms hangt er elektriciteit in de lucht. 
Elektriciteit is dan ook een ideaal thema voor deze viering. KSA’ers zijn immers ook een 
beetje elektriciens. Ze leggen draden die verbinden, geven en krijgen energie, hebben 
voeding nodig, lossen kortsluitingen op … 
Wij, KSA’ers, gaan voluit voor de vriendschap! We zijn en blijven een sterk team!

Kruisteken

Voorganger/proost/priester:
Laten we ons verbinden met Hem die ons kracht en energie geeft en die we noemen: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Moge Zijn liefde en Zijn vrede met ieder van jullie zijn.
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Kortsluiting? (Schuldbelijdenis)

Voorganger/proost/priester:
Wanneer de elektriciteitsdraden stuk zijn, wanneer er meer stroom komt dan mag, dan 
komt er een kortsluiting. Ook wij hebben wel eens een verhitte discussie of maken ru-
zie dat de vonken ervan afspringen. Daarom willen we de hulp van de Heer vragen om 
kortsluitingen te voorkomen. 

KSA’er 1:
Die speelt nooit eerlijk. Die zegt altijd dat hij de beste is en dat ik niets kan. Die weet 
altijd alles beter. 
KSA’er 2:
Als we ons beter achten dan de anderen ontstaat er kortsluiting.
Help ons, Heer, om zo’n kortsluiting te voorkomen.

KSA’er 3:
’t Zit er de laatste tijd snel tegen. Ik ben prikkelbaar, maar ik heb het niet gemakkelijk. Er 
is thuis heel wat spanning en ambras op school. Ik ben op zoek naar wat ik wil met mijn 
leven. Al die onrust in mezelf, ik krijg dat allemaal niet gezegd. 
KSA’er 4:
Als we in de knoop liggen met onszelf en niemand heeft begrip of luistert naar onze 
problemen dan zorgt dat voor kortsluiting met anderen.
Help ons, Heer, om zo’n kortsluiting te voorkomen.

KSA’er 5:
We zijn nooit de beste vrienden geweest. We hebben andere interesses en een andere 
visie op zoveel zaken. Onze meningen liggen zover uiteen. Het klikte nog nooit tussen 
ons.
KSA’er 6:
Als we dan geen respect kunnen opbrengen voor elkaar ontstaat er kortsluiting.
Help ons, Heer, om zo’n kortsluiting te voorkomen.
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KSA’er 7:
Ik weet wat het beste is voor KSA en voor de leden. 
Zo gaan we het doen, want ik ben al lid sinds mijn 6 jaar en ik sta al jarenlang in leiding 
en jij … jij bent nog maar pas gestart.
KSA’er 8:
Als we niet luisteren naar elkaars toffe ideeën en samen werken dan komt er kortslui-
ting. 
Help ons, Heer, om zo’n kortsluiting te voorkomen.

 Tip Schrijf zelf nog andere voorbeelden uit die leiden tot kortsluiting en eindig met: 
‘Help ons, Heer, om zo’n kortsluiting te voorkomen.’

Stroomkabels leggen (Openingsgebed)

Samen bidden:
Goede God, 
om stroom te transporteren 
zijn er elektriciteitsleidingen nodig.
Ook wij willen draden leggen, 
stroomkabels die ons verbinden 
met Jou en met elkaar,
zodat vriendschap en vrede kunnen stromen.
Jouw energie voor een betere wereld, 
nu en altijd. Amen.
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Een vurige stroomstoot (Eerste lezing)

Mogelijkheid 1: Uit de ‘Handelingen van de apostelen’.

KSA’er 9:
Een vurige stroomstoot halen we uit de Handelingen van de apostelen. De Heilige Geest 
vuurt hen aan om Jezus’ Blijde Boodschap aan iedereen te vertellen, ook al worden ze 
uitgelachen of voor dronkaards versleten.

KSA’er 10:
Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens 
kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het 
was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur ver-
deelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest 
in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.
Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren 
gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze 
er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken 
in zijn eigen taal.
De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten den-
ken. Ze vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’ Maar anderen lachten om 
de gelovigen en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’

Handelingen 2, 1-8.12-13
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Mogelijkheid 2: Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten.

KSA’er 9:
Een vurige stroomstoot halen we uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Hoe 
leef je zoals God het droomt? Paulus vertelt het ons.

KSA’er 10:
‘Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van 
elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze gelo-
ven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies 
wat God eigenlijk wil.’

Galaten 5, 22-23

Muziek

Energiebron (Evangelie)

KSA’er 11:
Er is tegenwoordig veel te doen rond onze energiebronnen. De zon, de wind, water … 
ze zorgen voor groene stroom. Maar welke energiebron gebruiken wij voor ons leven? 
Laten we energie en inspiratie halen uit Jezus’ Blijde Boodschap.
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Mogelijkheid 1: Een zieke vrouw raakt Jezus aan

Voorganger/proost/priester:
Een grote groep mensen volgde Jezus, en iedereen duwde tegen hem aan. Tussen de 
mensen liep ook een vrouw die al twaalf jaar ziek was. Ze verloor steeds bloed. Allerlei 
dokters hadden haar behandeld, maar de pijn was alleen maar erger geworden. Ze had 
al haar geld aan die dokters uitgegeven. Maar het was niet beter geworden, alleen maar 
slechter. 
Die vrouw had over Jezus gehoord. Ze ging tussen de mensen door totdat ze vlak achter 
Jezus was, en ze raakte zijn jas aan. Want ze dacht: Om beter te worden, hoef ik alleen 
maar zijn kleren aan te raken. En inderdaad, het bloeden stopte meteen. De vrouw 
voelde dat ze helemaal beter was.
Op hetzelfde moment voelde Jezus dat er kracht uit hem wegging. Hij draaide zich om 
naar de mensen en zei: ‘Wie heeft mij aangeraakt?’ De leerlingen zeiden tegen hem: 
‘Hoe kunt u dat nu vragen? Iedereen staat hier tegen u aan te duwen!’ Maar Jezus keek 
rond. Hij wilde weten wie hem aangeraakt had.
De vrouw begreep wat er gebeurd was. Bevend van angst kwam ze naar voren en kniel-
de voor Jezus. En ze vertelde hem eerlijk wat er gebeurd was. Jezus zei tegen haar: ‘Je 
bent beter geworden dankzij je geloof. Je kunt gerust zijn, je ziekte is weg.’

Marcus 5, 24b-34

Mogelijkheid 2: Het voorbeeld van Gods druivenplant

Voorganger/proost/priester:
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de 
takken. God zelf is de tuinman. Hij haalt de takken weg waar niets aan groeit. En de tak-
ken waaraan druiven groeien, maakt hij kort. Want dan komen er in het volgende jaar 
nog meer druiven aan.
Jullie lijken op de goede takken die kort gemaakt zijn. Want door mijn woorden is het 
slechte uit jullie weggehaald, en zijn jullie rein geworden. Jullie moeten met mij verbon-
den blijven, en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. 
Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan lossen 
takken kunnen geen druiven groeien.
Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden 
blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder mij kun je niets. 
Als je niet met mij verbonden blijft, loopt het slecht met je af. Dan lijk je op een tak 
die van de stam af gehaald is. Zo’n tak verdort, en hij wordt opgeruimd en in het vuur 
gegooid.
Jullie moeten dus met mij verbonden blijven, en naar mijn woorden luisteren. Dan zal 
alles wat je vraagt, gebeuren. Jullie zullen dan, als leerlingen van mij, veel goede dingen 
doen. Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar.

Johannes 15, 1-8
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Homilie (door priester)
en/of Doe-moment

Ga langs bij een elektricien en vraag wat afval van elektriciteitskabels. Maak dat de 
drie of vijf draadjes zichtbaar zijn. Aan elk draadje hangt men tijdens het doe-moment 
iets positiefs dat men zal doen om de vriendschap te versterken, om de banden sterker 
te maken met anderen …

Overstappen naar dé energieleverancier (Geloofsbelijdenis)

KSA’er 12:
Overstappen naar een andere energieleverancier, het is zoals geloven. Veel mensen zijn 
er bang voor en durven de stap niet zetten. Er zijn 1001 redenen om niet te geloven, 
maar ook 1001 redenen om wel te geloven. Vertrouw er op dat alleen God zelf dé ener-
gie geeft om echt hemels te leven.

Mogelijkheid 1: 

Samen bidden:
Mijn huiverend hart
Mijn twijfelend verstand
Mijn bange vermoedens
Mijn ingesleten inzicht
Mijn ingekankerde achterdocht
Mijn eeuwig nuanceren
Mijn kromme kennis
Mijn wiskundige bewijzen
Mijn ingeroeste gewoonten
Mijn zeker weten
Mijn voortdurend vragen
Mijn domme denken
Mijn angst voor het onbekende
Mijn argwanend oog
Mijn versplinterde dromen
Mijn geschokte vertrouwen
Maken het mij moeilijk 
te geloven 
dat het anders kan.
Ik geloof Heer, 
kom mijn ongeloof te hulp.

Ype Kingma
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Mogelijkheid 2: 

Samen bidden:
Ik geloof in God 
die Zijn hand houdt boven het land van dier en mens.
Ik geloof in Jezus, 
die dit land wilde maken tot hemel voor alle mensen.
Ik geloof in Zijn Geest, 
die ons kracht geeft om in dit land voor elkaar hemel te zijn.
Ik geloof in die belangrijke opdracht 
en wil er mij niet aan onttrekken, 
nu niet en nooit. Amen.

Schakelaars (Voorbeden)

Voorganger/proost/priester:
Een schakelaar kan twee dingen doen: de stroom stoppen of laten doorgaan. Laten we 
nu met de hulp van de Heer de schakelaars aanzetten zodat de positieve energie kan 
doorstromen.

KSA’er 13:
Heer, laat mij de schakelaar zijn 
die mensen gelukkig maakt en doet lachen.

KSA’er 14:
Heer, laat mij de schakelaar zijn 
die mensen doet openbloeien door altijd nieuwe kansen te geven.

KSA’er 15:
Heer, laat mij de schakelaar zijn 
die altijd positieve energie doorgeeft zodat velen er kracht kunnen 
uithalen.

KSA’er 16:
Heer, laat mij de schakelaar zijn 
die altijd bereid is om te helpen en die zich engageert voor het goede 
doel.
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KSA’er 17:
Heer, laat mij de schakelaar zijn 
die iedereen welkom heet in onze groep zodat iedereen er zich thuis 
voelt.

KSA’er 18:
Heer, laat mij de schakelaar zijn 
die de vriendschap aanwakkert zodat iedereen voelt dat hij onmisbaar is.

KSA’er 19:
Heer, laat mij de schakelaar zijn 
die verbinding maakt met Jou, met alle mensen die ik graag zie, 
maar ook met zij die gestorven zijn.

  Tip Aarzel niet om zelf nog andere voorbeden uit te schrijven en toe te voegen. 
Begin steeds met: ‘Heer, laat mij de schakelaar zijn die …’

Muziek (tijdens de offerande)

KSA’ers kunnen de tafel dekken. Ze kunnen de altaardwaal (dit is het witte linnen doek 
dat op het altaar ligt), kaarsen, bloemen, brood en wijn aanbrengen. Ook de KSA-vlag, 
een sjaaltje en KSA-hemd kunnen aangebracht worden.

Energiecontract aangaan (Gebed over de gaven)

Samen bidden:
Goede God, 
met brood en wijn 
maakte Jezus de verbinding 
tussen hemel en aarde.
Geef ons Jouw energie, 
die we broodnodig hebben 
om te bouwen aan die betere wereld, 
die hemel op aarde 
voor nu en altijd. Amen. 
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Energieboost (Dankgebed door priester)

De stroomkring (Onze Vader)

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

KSA’er 20:
Een stroomkring moet in de wereld van de elektriciteit altijd gesloten zijn, anders kan er 
geen stroom van het ene punt naar het andere stromen. Als een schakelaar de stroom-
kring onderbreekt, kan de lamp niet branden. Dat hoorden we al bij de voorbeden.
Laten we een gesloten kring maken met God en met elkaar, zodat Zijn energie en kracht 
ook de onze kan worden en wij die energie en kracht ook aan elkaar kunnen geven.
En we bidden met de woorden die Jezus ons leerde.

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

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

Zekeringen die nooit springen (Vredeswens)

Voorganger/proost/priester:
Samen kan je meer.
Als er veel positieve energie stroomt in een groep, kan je nog meer.
Als er vrede en hechte vriendschap is, kan je alles aan.
Deze zekeringen kan je nooit overbelasten. Ze springen nooit uit.
Moge de vrede van de Verrezen Heer Jezus met ieder van jullie zijn.
Geef elkaar een teken van vrede door een stevige handdruk of een warme omhelzing.
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Energie opslaan (Communie)
Tijdens de communie: muziek

Wisselstroom (Bezinning na de communie)

KSA’er 21:
De meeste mensen nemen gewoon stroom af van het elektriciteitsnet.
Wie zonnepanelen heeft en te veel stroom opwekt, doet de omgekeerde beweging.
Zij steken stroom op het net.
Nemen en geven noemt men ‘wisselstroom’ in de elektriciteitswereld. 
Ook in het leven moet het van twee kanten komen.
Alleen ‘samen’ geraken we er, ook in KSA.

KSA’er 22:
Hij kon praten 
maar dat kon hij maar 
omdat er ook wilden luisteren.
Hij kon koken 
maar dat kon hij maar 
omdat er ook wilden eten.
Hij kon opvliegen 
maar dat kon hij maar 
omdat de anderen hem dan niet afschoten.
Hij wou alles vernieuwen 
maar dat kon hij maar 
omdat anderen nog wat hadden bewaard.
Hij wou winnen 
maar dat kon hij maar 
omdat anderen ook wilden spelen.
Hij wou leider zijn 
maar dat kon hij maar 
omdat de anderen hem mochten.
Hij was altijd traag en laat 
maar dat kon hij maar 
omdat anderen op hem bleven wachten.
Hij zocht een vriend 
maar die vond hij maar 
omdat anderen voor hem vriend wilden zijn.

Uit: ‘Tussen duinen en golven’, bisschop Eugeen Laridon.
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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

Voorganger/proost/priester:
Vrienden KSA’ers, goede mensen, verbind je met God en de mensen. Beleef de vriend-
schap. Je krijgt er bakken energie van en je maakt Gods droom waar. 
God zegent jullie daartoe met zijn krachtige liefde, Hem die we noemen: Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Amen.
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DE K ALS BINDMIDDEL 

Tijdens de KSA-activiteiten

Start of eindig elke activiteit met een K-momentje! Het zorgt voor een warme band tus-
sen de leden. Je kan dit zo aanpakken:

1. Bid samen het 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.

2. Koppel hieraan een K-spel. 
 We geven bij deze al enkele ideeën mee:

• Maak voor iedereen een doosje. Deze doosjes worden doorgegeven in de groep zodat 
ze er allemaal iets verbindend kunnen insteken, zoals een compliment, een vriend-
schapsbandje, een lichtje, een puzzelstuk … 

• Laat iedereen een goede daad vertellen die hij/zij de afgelopen week heeft gedaan. 
Deed men dit niet, dan kan je er eentje plannen voor de komende week. Zo zet je 
even de deur van je hart open en laat je aan elkaar zien hoe je verbinding maakt met 
anderen.

• Speel ‘telefoontje’. Iedereen moet kijken waar er geknepen wordt. Wie betrapt wordt, 
moet een goede daad vertellen of plannen.

• Zeg deze zin door: ‘De naam van God is Jahwe en dat betekent ‘Ik zal er zijn voor u’. 
Jezus kwam tonen dat God ons graag ziet en de Heilige Geest vraagt ons om dat ook 
te doen.’ 
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 Geef na afloop deze boodschap: ‘Tegen het einde is de boodschap vervormd. De 
boodschap die we van God krijgen, is ook niet altijd zo duidelijk. Om zijn boodschap 
te verstaan, moet je ook wat moeite doen.’

• Organiseer een ‘Fata Morgana’ met je KSA-groep. Geef hen 5 opdrachten, bijvoor-
beeld: maak een groot schilderij over een Bijbelverhaal, zet een shownamiddag op in 
het rusthuis, organiseer een actie voor het goede doel …

• Speel ‘verstoppertje’. De eerste die gezien wordt, moet een goede daad doen voor 
KSA. Het kunnen ook de eerste 2, 3 of 5 zijn, afhankelijk van de grootte van de groep.

• Maak samen een mega grote puzzel.
• Bind armen en benen van 2 leden aan elkaar vast en laat ze samen opdrachten doen 

of een parcours afleggen.
• Al aan ‘doktertje knoop’ gedacht? Geef elkaar de hand en hou die vast terwijl je in een 

knoop draait. De dokter komt je losmaken.
• Verbind je in 7 stappen met iemand van je KSA of met iedereen op aarde, bijvoor-

beeld: ‘Ik ken de groepsleider van onze KSA. Die kent de schepen van jeugd van onze 
gemeente. Zij sprak met …’

• Speel vleeshoop, diamant of trek de groep uit elkaar zoals hier:

 

• …
• En uiteraard kunnen jullie zelf ook nog toffe ideeën bedenken. Door samen iets te 

doen, groei je naar elkaar toe!
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Bij de ‘Dag van de jeugdbeweging’

Op vrijdag 18 oktober 2019 trekken we met z’n allen in uniform naar school of naar ons 
werk, want het is ‘Dag van de jeugdbeweging’. Maar je kan nog eens stapje verder gaan. 
Stuur een wens, een dankwoord, een zegen … naar al jullie contacten en voeg daarbij 
een foto van jullie groep.

 
Verbroeder en verzuster met de andere KSA-groepen in de buurt. Dit kan op vele manie-
ren gebeuren zoals samen een groot spel spelen, een K-moment XXL organiseren, een 
actie voor het goede doel opzetten …
Je kan natuurlijk ook iets organiseren samen met de andere jeugdbewegingen (KLJ, 
Scouts, Chiro …) in de buurt. Verbinden over kleuren van uniformen heen. Er kunnen 
alleen maar mooie dingen uit groeien.

  Tips
• Draag samen met de scouts het ‘Vredeslicht van Bethlehem’ uit in jouw stad of dorp.
• Een ‘Erasmus’ voor KSA-leiding:
 Ga eens leiding geven in een andere KSA-groep.

En durf je het aan om je ook te verbinden met andere verenigingen? Leg contacten, kijk 
hoe anderen het doen en wordt er zelf beter van!

Tijdens de kerstperiode

Stuur ter gelegenheid van Kerstmis (25 december 2019) een kaartje naar jullie leden en 
al jullie contacten. Ouders, sponsors, kampkoks, de buren van jullie lokaal, de pastoor, 
de burgemeester en schepenen, jeugddienst … kortom al wie een steentje bijdroeg aan 
jullie KSA-groep zal het geweldig vinden om een kaartje van jullie te ontvangen.
Je kan ook hier een leuke ‘familiefoto’ maken van jullie leidingsgroep. Elke leid(st)er 
schrijft er persoonlijk zijn/haar naam op en deze tekst kan je er ook aan toevoegen:
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Een baby, 
nieuw leven, 
klein maar groot wonder, 
broos en schattig, onschuldig en lief, 
een lach doet je smelten …

Jezus, een baby 
die alleen maar liefde is,
die mensen samenbrengt, 
die muren rond harten afbreekt,
die hemel en aarde verbindt.

KSA, vol groeiende baby’s,
wil vriendschap beleven en uitdragen,
wil mensen met elkaar verbinden,
wil er samen met jou een fantastisch 2020 van maken.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!

Is er iemand van de leiding die een kaartje kan ontwerpen, dan is dat super! Boven-
staande tekst kan ook een bron van inspiratie zijn voor het ontwerp. 

Bij de communies

Tussen Pasen (12 april 2020) en Pinksteren (31 mei 2020) is het dé periode voor de 
communies. Jullie 7- en 12-jarigen zullen het fantastisch vinden als jullie aanwezig zijn 
in de kerk voor hun communieviering. Schrijf hen een kaartje. Biedt hen na de viering 
een attentie aan namens jullie KSA-groep. In de KSA-shop vind je passende geschenkjes. 
Zo maak je niet alleen de band sterker tussen KSA en de leden, maar verbind je KSA ook 
met de ouders, de familie, de parochie, het dorp … Van een win-win gesproken!

Met …

 de parochie:

‘De Goede Week’ is hét moment om jullie te verbinden met de parochie. Laat jullie 
voeten wassen op Witte Donderdag (9 april 2020) en wees zelf ook dienstbaar. Draag 
mee het kruis op Goede Vrijdag (10 april 2020) en stel voor om de optocht met fakkels 
te vergezellen. Maak het vuur voor de paaswake (11 april 2020), breng het water aan … 
en voorzie met Pasen (12 april 2020) een paaseierenraap in en rond de kerk. 
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De Goede Week is dé kans om een warme band te smeden met de parochie. Je zet KSA 
in de kijker in jullie stad of dorp en je hebt een mooie activiteit voor de blokperiode 
eraan komt.

 De Passie → SAVE THE DATE

Na een editie in Merchtem, Lier en Ieper, waar telkens ook veel KSA’ers de schouders 
staken onder het Passiekruis, gaat ‘De Passie’ in 2020 door te Sint-Niklaas en dit op za-
terdag 4 april. ‘De Passie’ start om 20 uur, het voorprogramma om 19.30 uur. Save the 
date en be there! 
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 Vrolijke Vrienden

Mensen met dementie hebben het heel moeilijk om zich recente gebeurtenissen te her-
inneren maar de jeugdherinneringen zijn vaak beter op te roepen. Daar speelt de Sjelter 
op in, door jeugdbewegingen te stimuleren onze rugzak te ontlenen en als activiteit 
ermee op bezoek te gaan bij een zorg- en rustcentrum. (Na afspraak met het centrum 
uiteraard.) In de rugzak zitten meer dan tien methodieken en heel wat materiaal om 
samen met de ouderen herinneringen op te halen van de jeugdbewegingen. Samen 
liedjes zingen, verhalen vertellen over kamp, tochten, kampvuren, activiteiten ... Je ziet 
de mensen plots alles opnieuw beleven en dit doet hen duidelijk deugd. Doe eens iets 
anders als activiteit en stuur een mailtje naar info@desjelter.be om de rugzak te ontle-
nen en af te halen op een KSA-secretariaat naar keuze.

Meer info over ‘de Sjelter’ kan je hier vinden:
https://www.ksa.be/themas/de-sjelter
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VERBINDENDE TEKSTEN

Echo

Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn voelt 
roept hij: ‘Ahhhh’. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die ‘Ahhhh’ roept. Vol 
nieuwsgierigheid roept hij: ‘Wie ben jij?’ en hij krijgt als antwoord: ‘Wie ben jij?’. Hij 
wordt kwaad en roept: ‘Je bent een lafaard’ waarop de stem antwoordt: ‘Je bent een 
lafaard’.
Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: ‘Zoon, let op’ en roept: ‘Ik bewon-
der jou’. De stem antwoordt: ‘Ik bewonder jou’.
Vader: ‘Jij bent prachtig’ en de stem: ‘Jij bent prachtig’ De jongen is verbaasd, maar 
begrijpt het nog steeds niet.
Daarop legt de vader uit: ‘De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven … 
Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw 
handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, 
geef dan meer vriendelijkheid!’

(Bron: onbekend)

Doe-moment
Nadat bovenstaand verhaal werd verteld, mogen jullie nu zelf 
eens ‘echo’ spelen. Iedereen roept naar iemand uit de groep 
een positief iets. De hele groep herhaalt die zin als een echo. 
Zorg er wel voor dat iedereen in de groep een echo hoort over 
zichzelf. Iedereen moet aan bod komen, want alleen zo ben je 
allemaal met elkaar verbonden.

Treinen

Inleiding

Treinen verbinden steden. Treinen verbinden KSA’ers wanneer ze op uitstap of op kamp 
gaan. Treinen verbinden mensen wanneer ze met elkaar in gesprek gaan terwijl ze rei-
zen. Treinen doen ons nadenken over onze reis door het leven.

Het leven is als een treinreis

Mensen stappen op en mensen stappen af.
Er zijn haltes met een gelukkig weerzien,
en haltes met een droevig afscheid.
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Als we geboren worden stappen we op de trein.
We ontmoeten onze ouders
en denken dat ze de hele reis bij ons zullen blijven.
De realiteit is echter anders.
Op een bepaald ogenblik stappen ze af in een station 
en laten ons achter in de trein.

Maar er stappen andere mensen op.
Mensen die voor ons heel belangrijk zullen zijn 
tijdens de verdere reis.
Het zijn onze broers en zussen,
onze vrienden en al de anderen die van ons houden.

Voor sommigen is de reis een leuke uitstap.
Voor anderen is het een droevige reis met zware bagage.
Nog anderen staan steeds klaar om te helpen.
Sommigen laten een grote heimwee achter.
Anderen stappen in en onmiddellijk terug uit 
en geven ons enkel de tijd om hen vluchtig te kruisen.
Soms zijn we verrast dat bepaalde medereizigers, 
waarvan we houden, 
in een ander rijtuig gaan zitten en ons alleen laten reizen.
Natuurlijk houdt niemand ons tegen om hen
in het ander rijtuig te gaan opzoeken.
Soms kunnen we echter niet naast hen gaan
zitten, want die plaats is al ingenomen.
Dat is niet erg, zo is de reis nu eenmaal:
vol dromen en verrassingen,
vol ontmoeten
en afscheid nemen,
meevallers en ontgoochelingen …
Maar er is geen terugreis.

Laat ons de reis zo aangenaam mogelijk maken.
Laten we proberen onze reisgenoten te begrijpen, 
en laten we zoeken naar de mooiste kanten van elk van hen.
Weet dat er op elk moment van de reis 
één van onze reisgezellen ons begrip nodig kan hebben.
Ook wij kunnen op een bepaald moment
nood hebben aan iemand die ons begrijpt.
Het grote mysterie van de reis is 
dat we niet weten wanneer we zullen moeten uitstappen.
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We weten ook niet wanneer onze reisgezellen zullen afstappen,
zelfs niet degene die naast ons zit.

Ik denk dat ik heel droevig zal zijn
als ik moet uitstappen.
Ik ben er zelfs zeker van.
Het afscheid van alle mensen die ik ontmoet heb in de trein, 
hen achter laten zal pijnlijk zijn.

Maar ik ben er zeker van dat ik ooit zal
aankomen in het Centraal Station,
en dat ik hen daar zal terugzien,
met veel meer bagage dan waarmee
ze vertrokken zijn.

Vrienden, laat ons er een mooie reis van maken!
Laat ons ervoor zorgen 
dat we mooie herinneringen achterlaten 
op het moment dat we uitstappen.

Aan allen die in mijn trein zitten wens ik een goede reis …

(Auteur onbekend)

  Tips
• ‘Een ander spoor’ – Karen Damen + groepsgesprek. Je kan na bovenstaande tekst 

dit lied beluisteren. Nadien kan er een groepsgesprek volgen rond bijvoorbeeld deze 
vragen: “Welk spoor kies jij? Wie zie jij graag bij jou op de trein en wie niet? Wie zie je 
graag opstappen? Wie zie je graag afstappen? Wie zag je niet graag afstappen? Wat 
is het ‘Centraal station’ voor jou?”. Bedenk zelf nog andere vragen.

• Bidden onderweg. Op www.biddenonderweg.org bieden de jezuïeten 
je elke dag een gebedspodcast aan, geïnspireerd door de ignatiaanse 
spiritualiteit. Concreet gaat het om een stukje uit de Bijbellezing van 
de dag, meditatieve muziek en enkele vragen om het Woord van God toe te passen in 
je eigen leven. Het geheel duurt ongeveer twaalf minuten. Je kan de podcasts beluis-
teren op de website, maar je kan ze ook, met één 
druk op de knop, downloaden via de website of 
een app (iOS en Android). Zo kan je ermee bidden 
waar je maar wil, via je smartphone of tablet.

• Op de trein kunnen de kleinsten de weg zoeken 
naar elkaar.
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Het geldstuk

Een Indiaan bezocht zijn blanke vriend in de stad.
Toen ze over een druk plein liepen, 
nam de Indiaan zijn vriend plotseling bij de arm:
‘Stil, hoor je dat ook?’
‘Wat moet ik horen?
Ik hoor alleen het verkeer 
en de stemmen en voetstappen van mensen’, 
zei de blanke vriend.
‘Ik hoorde hier ergens een krekel’, zei de Indiaan.
‘Dat kan niet. Die zijn hier niet’, zei de blanke man.
Toen liep de Indiaan naar een huis 
dat met klimop was begroeid.
Voorzichtig trok hij een tak weg.
Daar zat een krekel te tsjirpen.

‘Jullie Indianen hebben nu eenmaal 
een beter gehoor dan wij’, 
verontschuldigde de stedeling zich.
Lachend schudde de Indiaan zijn hoofd en zei:
‘Ik zal je bewijzen dat dit niet zo is.’
Hij nam een geldstuk uit zijn zak 
en gooide dat op de straat.
De voorbijgangers keken op 
ondanks het verkeerslawaai.
De Indiaan zei:
‘Het geluid van dit geld 
klonk niet luider dan dat van de krekel.
Toch hebben veel mensen het gehoord.
Mensen horen alleen wat ze willen horen.’

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

De kracht van de kleintjes

De boa was vastberaden. Langzaam maar zeker kroop hij via de stam van een reusach-
tige boom naar een grote tak, ergens halverwege de kruin. Daar zat een moeder vogel 
al bijna een maand te broeden. Toen ze de boa in de gaten kreeg, vloog ze in paniek 
weg op zoek naar hulp. Ze fladderde rond de boom en bedacht hoe ze haar vijf eitjes 
kon redden.
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Een slingerde een aap voorbij. ‘Ik kan je helpen’, zei hij. ‘Ik verjaag de boa meteen.’ De 
aap raapte enkele stenen op en maakte zich klaar om de boa te bekogelen. ‘Nee!’, riep 
de vogel. ‘Niet doen!’ Je zou mijn eitjes kunnen raken. Leg die stenen al maar weg.’ Een 
olifant kwam af op zoveel drukte. Hij overzag eerst de situatie en zei dan: ‘Geen paniek, 
lieve vogel. Ik zal de boom uittrekken met mijn slurf. De boa zal van de schrik dan wel 
meteen vluchten.’ ‘Nee’, riep de vogel meteen. ‘Dat kan ik niet toelaten. Mijn nest zal 
vallen en dan breken mijn eitjes.’

De vogel fladderde wanhopig verder terwijl de boa het nest dichter en dichter naderde. 
‘Al die grote zelfverzekerde stoere dieren van het bos kunnen niet eens een boa wegja-
gen. Wie helpt mij nu uit de problemen?’, zuchtte de vogel.

Een neushoorn die de boom wou laten trillen om de boa te verplichten los te laten en de 
een leeuw die zonder succes in de boom probeerde te klimmen, werden door de vogel 
teruggefloten. ‘Kan niemand mij dan helpen?’ Plots kwam een mier vanonder een blad 
tevoorschijn. ‘Ik kan helpen’, sprak ze. ‘Jij?’, riepen de leeuw, neushoorn, aap en olifant 
in koor. ‘We zijn misschien wel klein’, sprak de mier, ‘maar we zijn met velen’. Op het 
fluitsignaal van de mier kwamen duizenden mieren tevoorschijn. Ze klommen via de 
stam naar boven en stortten zich als een vloedgolf op de boa. Enkel het vel bleef van 
de slang over. De vogel bedankte de mieren en zette zich meteen terug op de eitjes om 
verder te broeden.

Uit ‘Vlieg Icarus. Vlieg!’ van Hans Jacobs

Doe-momenten

1. Schilder, teken, boetseer, knutsel …
• Elk lid zoekt een manier om de kracht de kracht van de kleintjes visueel voor te stel-

len. Bijvoorbeeld: Een lid tekent dit:

 

Nadien kan je met de hele groep samen één beeld supergroot uitwerken.



tien op team - Jaarthema 2019-2020 / 27

• Hebben de leden niet direct ideeën, dan kan je deze suggesties doen:
- Duizend kleine visjes kunnen een grote vis vormen als ze samen bewegen (een vis 

met een ander kleur kan het oog zijn). 
- Vele kleine bladluizen kunnen het een grote plant zeer moeilijk maken. 
- De kleinste bacterie kan de mens ziek maken. 

2. Domino 
 Maak een waaier van dominoblokjes zodat één blokje vele andere kan doen omvallen. 

Alle blokjes zijn immers met elkaar verbonden wanneer ze vallen.

3. Engagement voor het goede doel
 Vele kleine giften kunnen zeer veel hulp bieden aan een land dat getroffen is door een 

natuurramp. Ook andere goede doelen voelen het verschil wanneer vele mensen steu-
nen. Maak met jullie KSA-groep het verschil en organiseer een actie voor het goede 
doel dat jullie zelf kiezen. Betrek bij de keuze ook de leden. Mogelijke goede doelen 
vinden jullie in deze K-bundel onder de titel: ‘KSA connected to CHARITY’.

4. Actie
 Eén enkele persoon kan duizenden mensen mobiliseren om op straat te komen, denk 

maar aan de klimaatspijbelaars. Misschien kunnen jullie ook tot actie overgaan om 
iets in jouw dorp of stad positief te veranderen. Jullie mogen altijd opkomen voor de 
goede zaak!

Body

Ook ons lichaam bestaat uit vele delen die allemaal noodzakelijk zijn. Als er één iets 
ontbreekt of niet meewerkt, dan hebben we een fysieke beperking of zijn we ziek. Is dit 
ook niet zo voor onze KSA-groep? Iedereen is nodig in de groep. We kunnen niemand 
missen. Dat is ook zo voor de Kerk. De apostel Paulus schreef dit al naar de christenen 
van Korinthe:  

Het menselijk lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die verschil-
lende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, 
want we horen allemaal bij Christus. We zijn allemaal gedoopt. We hebben allemaal 
die ene heilige Geest gekregen. Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden, voor slaven en 
voor vrije mensen. Wij vormen samen één geheel.
Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen. Stel dat je voet 
zegt: ‘Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen hand.’ Dat kan de voet wel 
zeggen, maar een voet hoort toch echt bij het lichaam! Of stel dat het oor zegt: ‘Jammer, 
ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen oog.’ Dat kan het oor wel zeggen, maar een 
oor hoort toch echt bij het lichaam!
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Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. 
En als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen rui-
ken. God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies zoals hij dat 
wilde.
Zo is het ook met jullie. Jullie vormen samen één kerk, ieder van jullie hoort erbij. Want 
jullie horen allemaal bij Christus. En in de kerk geeft God de mensen allerlei functies en 
bijzondere krachten. Er zijn apostelen, profeten en leraren. Er zijn mensen die wonde-
ren kunnen doen, en mensen die zieken kunnen genezen. Er zijn mensen die anderen 
kunnen helpen en steunen in hun geloof. En er zijn mensen die in vreemde klanken 
kunnen spreken.

1 Korintiërs 12, 12-18.27-28

Doe-moment
Kan je een vergelijking maken tussen een lichaam en een KSA-groep? Wie is de handen 
van KSA, wie de voeten, wie de mond, wie …?

Je kan de verschillende lichaamsdelen verstoppen in het lokaal. Eén stukje leg je zicht-
baar met daarbij een brief:
‘Hallo KSA’ers, ik ben … (bv. een voet), ik voel me eenzaam. Weet je waarom? (… laat de 
leden hierover nadenken en elkaar aanvullen).
Wel, ik kan goed … (voetballen). Maar als er geen andere puzzelstukjes zijn om me te 
helpen (bv. om na te denken naar waar ik de bal moet schoppen of een been om te 
lopen …) dan heeft het geen zin. Ik zou graag mijn vrienden terug vinden. Helpen jullie 
mij?’

De leden zoeken alle lichaamsdelen (buik, neus, oog, hart, arm, …). Alle delen kunnen 
iets anders zijn. Dat kan gaan van erg praktische dingen zoals ‘zien waar je loopt’ tot 
sociale handelingen, zoals ‘troosten’ (waar een schouder bij kan helpen).
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Laat ze uitspreken wie welke taak in de groep opneemt.
Vertel tussendoor ook dat wij allemaal kinderen van God zijn, ook al zijn we allemaal 
verschillend. God ziet iedereen graag, ook al hebben we allemaal onze sterke en minder 
sterke kanten.

Meer inspiratie voor gesprek en passende doe-momenten bij bovenstaande Bijbeltekst 
vind je hier:

https://www.kuleuven.be/thomas/page/lichaam-vele-kleintjes-maken-een-groot/

Om af te sluiten

Wie God is, 
heeft geen mens ooit gezien.
Alles wat we weten, 
is dat telkens weer in de geschiedenis 
mensen door Hem worden gegrepen, 
door zijn liefde geraakt – 
en dat zoiets je leven kan veranderen.

En dat Hij een naam heeft: 
‘Ik zal er zijn voor u’.
Ik zal er zijn 
in je diepste binnenste, 
in je hart en handen, 
in je spreken en handelen.

Ik zal er zijn 
als liefde en trouw, 
in je omgaan met mensen, 
in je werken 
aan beter samenleven voor allen.

Voor de rest 
heeft niemand 
God gezien.
Tenzij 
Hij misschien wel eens 
te zien zou kunnen zijn 
in mensen 
die elk op hun manier 
van Gods naam een werkwoord maken 
dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.
Ja, God is te zien 
in mensen die geloven 
dat Hij te doen is.

Uit: ‘Naam die zin is van ons leven’ 
van Carlos Desoete
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Sla de handen in elkaar

Ik zag buren 
de handen in elkaar slaan 
om de gevels van hun huizen 
een grondige beurt te geven.
En ieder droeg het zijne bij 
in de mate van ieders mogelijkheden.
De een zorgde voor een grote ladder, 
de ander voor een waterspuit, 
nog anderen voor borstels en sponsen …
Er was iemand die trakteerde met een verfrissing 
en zij die niets meer konden doen 
supporterden met een dankbaar hart. 
Allen deden ze mee, 
ieder in de mate van zijn mogelijkheden.
Geen enkel huis werd overgeslagen, 
niemand viel uit de boot.

Het was een drukke bedoening in die buurt 
en niet alleen vanwege het vele werk; 
het gonsde van saamhorigheid.

Dat moet het Rijk Gods zijn, 
de wereld van ‘ik-zal-er-zijn-voor-u’.
Het Rijk van God 
is midden onder ons.

Uit: ‘Naam die zin is van ons leven’ van Carlos Desoete

Uit het leven van KSA Stormklokke Ieper gegrepen

Enkele jaren geleden verloor een leider zijn broer in een auto-ongeval. Bij hen thuis was 
het een landbouwbedrijf. De hele leidingsgroep ging op het bedrijf helpen. Vele handen 
maakten licht werk, maar het gaf het hele gezin veel kracht om door te gaan na zo’n 
verscheurend moment in hun leven.

Doe-momenten
• Er zijn voor anderen, voor andere KSA’ers. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we hier 

een jaar lang aan bouwen? Spreek erover, maak plannen en doe het!
• Sla nu zelf de handen in elkaar. Wie van de leden, de leiding, de oud-leiding of de ou-

ders kan er een helpende hand gebruiken?
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 Omdat ze ziek zijn, omdat ze iemand verloren hebben, omdat ze het niet meer zien 
zitten, omdat ze …

• Trek op dauwtrip of op dagtocht. Iedereen neemt een rugzak mee en moet iets mee-
nemen om te eten. Iedereen moet iets bijdragen om er een leuke tocht van te maken.

Ik zal er zijn

Ik zal met je meegaan 
wegen van het onbekende.
En als je twijfelt 
of niet weet waarheen 
zoek dan mijn woord, 
mijn hand, mijn wandelstaf.

Ik zal er zijn 
voor dag en dauw.
Wanneer je moe wordt 
zal ik naast je zitten.
Dan delen we het brood.
We wakkeren het vuur.
Dan scheppen we de stilte.

Ik zal je dragen 
en mij met jouw lot verbinden.
Vrees niet de nacht.
Mijn zorg ligt om je heen.
De sterren worden ons tot mantel.

Bij tij en tegentij 
vertrouw je aan het leven toe.
Mijn liefde heeft geen andere naam 
dan deze: 
Ik zal er zijn.

Uit: ‘Voor wie woorden zoekt’ 
van Kris Gelaude

Suggestie lied

Afscheid nemen bestaat niet – Marco Borsato

Suggestie spel

• Dikke Bertha
• Paard en ruiter
• Estafette waarbij de opdracht er steeds uit bestaat dat de volledige groep naar de 

overkant moet geraken door bijvoorbeeld gebruik te maken van maximum 2 voeten 
en 4 handen of 8 voeten, of 0 voeten en enkel handen...

• Ongetwijfeld kunnen jullie heel wat spelletjes bedenken waarbij je elkaar moet dra-
gen.
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Extra materiaal

•  Wil je in jouw groep gevoelens (meer) bespreekbaar maken of gewoon even stilstaan 
wanneer iemand van de groep zich wat minder voelt? Neem dan zeker eens een kijkje 
op hwww.ksa.be/themas/goed-in-je-vel. Je vindt er bruikbare leeftijdsgerichte me-
thodieken en alle nuttige info over het thema ‘Goed in je vel?!’.

• Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."
De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."

• Wil je mij dragen? Zie:

https://www.kuleuven.be/thomas/page/wil-je-me-dragen/
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De kracht van mieren

Op een boomtak 
had een vogel haar nest gebouwd.
Daar lagen vijf eitjes in.
De vogel was bezig met die te broeden.
Opeens zag zij een slang 
die in de richting van haar nest schoof.
Vol paniek fladderde de vogel boven haar nest:
‘Hoe kan ik mijn eitjes redden?’

Een aap kwam voorbij.
‘Ik zal je helpen’, zei hij, 
‘ik zal de slang wegjagen met stenen.’
‘Nee, niet doen!’ riep de vogel, 
‘Zo kun je mijn eitjes breken!’

Dan kwam een olifant langs.
‘Niet huilen’, zei de olifant, 
‘Ik zal de boom uittrekken 
en zo de slang verjagen.’
‘Nee, niet doen!’, riep de vogel, 
‘Zo kun je mijn eitjes breken!’

Toen vloog de vogel naar de mieren.
‘Kunnen jullie mij helpen?’ vroeg zij.
Ze kwamen meteen, met duizenden tegelijk.
Ze klommen op de stam van de boom, 
overrompelden de slang 
en lieten van hem alleen het vel over.

De vogel kon verder haar eieren broeden.
Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode

Op arendsvleugels gedragen

‘Drie maanden na hun uittocht uit Egypte 
bereikten de Israëlieten de woestijn.
Wie van jullie kan daarover iets vertellen?’ vroeg de meester.
Eén van de kinderen vertelde:
‘Mozes was hun leider.
God begeleidde hen.
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Ze trokken door de zee.
De farao, achtervolgde hen.
Maar God versloeg zijn leger.
Ze trokken verder, tot diep in de woestijn.’
‘Goed’, zei de meester, ‘luister hoe het verder ging.
In de woestijn leden de Israëlieten honger en dorst 
en moesten ze vaak tegen vijanden vechten.
Toen ze aan de berg Sinaï kwamen, zei God tot Mozes: 
“Met eigen ogen hebben jullie gezien wat Ik gedaan heb, 
hoe Ik jullie op arendsvleugels heb gedragen 
en hier bij Mij gebracht heb.”’
‘Op arendsvleugels gedragen?’, vroegen de kinderen.
‘Ik weet wat dat betekent’, riep een van hen, 
‘De arenden zitten op hun eieren om de jongen uit te broeden. 
Als de jongen uit het ei gekomen zijn, 
krijgen ze na een tijdje zin om te vliegen.
Maar dan zijn ze nog bang 
en durven ze niet uit het hoge nest naar beneden vliegen.
Een aarzelend jong krijgt dan een duwtje van de ouders.
Het fladdert dan heel voorzichtig uit het nest.
Zodra het bang wordt en zijn krachten verzwakken, 
komt moeder of vader arend, 
vliegt onder het jong, 
vangt het op zijn vleugels 
en draagt het voorzichtig terug naar het nest.
Na een pauze proberen ze het nog eens en nog eens tot …’
‘… tot de jonge arend zonder hulp kan vliegen’, 
riepen de jongens enthousiast.

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode

Om te bidden

Lieve God,
Zoals een arend ziet naar zijn jongen, 
en boven hen heen en weer vliegt, 
hen opneemt en draagt op zijn vleugels, 
zo onmetelijk groot is ook Jouw zorg voor ons.
Geef dat wij vol vertrouwen in het leven staan 
en beseffen dat Jij er altijd voor ons bent, 
ook wanneer wij te zwak zijn 
om op eigen kracht verder door het leven te gaan.
Amen.
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Muzieksuggesties

• Astronaut – Spinvis

https://www.youtube.com/watch?v=0D0QRRR6Je0

• Die mij droeg – Trijntje Oosterhuis

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

Twee vrienden en een beer

Twee vrienden wandelden samen 
in een groot woud.
Ineens stond daar recht voor hen, 
een grote grommende beer.
Vol angst klom de ene vriend in een boom 
en verstopte zich tussen de bladeren.
De ander had geen tijd om te vluchten.
Daarom liet hij zich op de grond vallen 
en deed alsof hij dood was, 
want hij wist dat beren geen doden aanraken.

Toen de beer heel dicht bij hem kwam, 
besnuffelde hij de man.
Hij gromde iets in zijn oren, 
en probeerde hem te verleggen met zijn muil.
De arme man hield zijn adem in, 
zo goed en zo kwaad het maar kon.
Omdat de beer dacht dat de man echt dood was, 
ging hij uiteindelijk weg.
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Zodra de beer verdwenen was, 
klom de ene vriend uit de boom 
en vroeg aan zijn vriend, die nog op de grond lag: 
‘Wat heeft die beer in je oor gefluisterd?’
‘Wel, de beer zei me 
dat ik niet meer mocht reizen 
met vrienden die weglopen 
wanneer het gevaarlijk wordt’.

Uit: ‘Een parel voor elke dag’, Averbode.
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GOD VERBINDT ZICH 
MET MENSEN

De Bijbel vertelt over de geschiedenis van God en de mensen. Niet alleen de mens is op 
zoek naar God, maar ook God is op zoek naar de mens. De naam van God is YHWH (= 
het Hebreeuwse woord Jahwe) en dat betekent: ‘Ik zal er zijn voor u’. Dit is dan ook de 
rode draad doorheen de geschiedenis. God is er voor de mensen en Hij laat hen niet in 
de steek. Dat maakt Hij eerst duidelijk met een regenboog. Later sluit Hij een pact met 
Abram en Mozes. Uiteindelijk stuurt Hij zijn zoon Jezus, die met brood en wijn duidelijk 
maakt dat God zich helemaal geeft omdat Hij ons graag ziet.

  Tip
Deze verhalen zijn ideaal om te vertellen voor het slapengaan tijdens een weekend.

De regenboog
Genesis 8 vers 15-22, 9 vers 1-17, Openbaring 4 vers 3, Jesaja 54 vers 9-10

De reddingsoperatie is geslaagd.
God zegt dat Noach en zijn vrouw, zijn zonen en schoondochters uit de ark tevoorschijn 
kunnen komen. Hij wil met deze acht opnieuw beginnen.
‘Ga maar, het is veilig’, zegt Hij. ‘Nu kunnen jullie een normaal gezinsleven opbouwen’.
Ze kijken om zich heen: wat een uitzicht!
Zo te zien is de ark op een bergtop blijven steken. Noach noemt die berg Ararat, wat 
betekent dat de vloek is uitgeraasd.
God zegt dat Noach de dieren nu maar los moet laten.
‘Ze moeten jongen krijgen en de aarde vullen’, zegt Hij.

En daar gaan ze, twee bij twee, soort bij soort, van de grootste tot de kleinste. Al die die-
ren rennen en springen, huppelen, stampen en kruipen, vliegen en fladderen de wijde 
wereld in.
God maakt een nieuw begin met de mensen, maar ook met alle dieren en met de com-
plete aarde.
Noach geeft God een brandoffer van de extra dieren die God in de ark had gebracht. Hij 
slacht de dieren op een stapel stenen en verbrandt ze, precies zoals God had gezegd. En 
met dat offer sluit God het oude tijdperk af.

God zegt: ‘Ook al is de mens nu eenmaal slecht zolang de zonde invloed heeft, Ik zal 
de aarde nooit meer daarom vervloeken. Zolang de aarde bestaat, zal er tijd zijn om 
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te zaaien en te oogsten. Zomer en winter, hitte en 
koude, dag en nacht zullen nooit meer ophouden’.
‘Ik zal jullie goeddoen en zegenen’, zegt God tegen 
de mensen. ‘Jullie zullen de aarde bevolken en niet 
alleen planten eten, maar ook vlees. Jullie zullen 
eerbied hebben voor het bloed en het leven van 
mens en dier, want in het bloed zit het leven. Als 
jullie mensen kwaad doen, zullen mensen jullie kwaad doen, want zo gaat het recht. 
Maar Ik zal jullie nooit meer uitroeien door een zondvloed. Ik zal er altijd voor jullie zijn’.

Noach is onder de indruk van Gods goedheid. Hij is blij dat God een nieuw begin wil 
maken met hem en zijn gezin, en met alle mensen die na hem zullen komen.
Terwijl ze daar met z’n achten op die bergtop staan, zien ze in de lucht een boog met 
kleuren verschijnen: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet.

‘Ik maak een afspraak met jullie’, zegt God.
‘Ik plaats mijn boog in de wolken, de regenboog. 
Die is het teken van het verbond dat ik met jullie sluit en met alles wat leeft. Hij is een 
teken van hoop. Telkens als je de regenboog ziet, mag je eraan denken dat Ik voor alle 
mensen, alle dieren en voor heel de aarde altijd en eeuwig vol genade zal zijn. Ja, Ik zal 
er voor jullie zijn’.

En met die belofte stappen Noach, zijn vrouw, zijn zoons en hun vrouwen die nieuwe 
wereld in. De wereld onder de regenboog.

Uit: ‘Tienerbijbel’ van Willem de Vink.

Gods verbond met Abram
Genesis 15, Hebreeën 11 vers 9-16

Abram trekt met zijn kudden vee door het land. Intussen wacht hij op God. Op een nacht 
spreekt God weer met Abram. En Abram luistert goed.
‘Niet bang zijn Abram’, zegt God, ‘Ik zal je beschermer zijn. Niets op eigen houtje doen, 
want de beloning die Ik je geef zal groot zijn’.
‘Maar Heer’, zegt Abram, ‘als U er zult zijn zoals U zegt, en als U zult doen wat U beloofd 
hebt, waarom heb ik dan nog steeds geen zoon? Straks erft mijn knecht mijn bezit.’
God leidt Abram zijn tent uit naar buiten en zegt: ‘Kijk nu eens naar de hemel, tel de 
sterren als je kunt.’
En Abram tuurt in de koele nacht de hemel in en kijkt en kijkt tot hij er duizelig van 
wordt. Hij ziet steeds meer sterren verschijnen.
‘Zo zal jouw zaad zijn dat uit jou voortkomt’, zegt God.
Abram verbaast zich: die sterren daar, zijn nakomelingen? Dan moet God wel een won-
der doen.
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Ja, God kan een wonder doen. Wat Abram gehoord heeft, ziet hij nu voor zich. Hij ziet 
een hemelse stad verschijnen, een koninkrijk vol met nakomelingen, stralend als ster-
ren, geregeerd door de eeuwige priesterkoning. En hij gelooft het, hij vertrouwt erop 
dat het zo zal gebeuren.
God vindt dat goed, zo kan Hij verder met Abram. Omdat Abram God gelooft, kan God 
zijn beloften uitwerken.
‘Ik heb je uit Ur gehaald, Ik geef je dit land als bezit’, zegt God weer. 
‘Hoe kan ik daar zeker van zijn?’, vraagt Abram, die graag nog wat meer duidelijkheid 
heeft. Zijn vrouw kan immers geen kinderen krijgen.
‘We zullen als bondgenoten een verbond sluiten, man tegenover man’, zegt God. ‘Haal 
maar een kalf, een geit en een ram, allemaal drie jaar oud, en ook een tortelduif en een 
jonge duif.’
Abram haalt de dieren, snijdt ze middendoor en legt de helften tegenover elkaar. Alleen 
de duiven laat hij heel.
Beide partijen zullen straks tussen de stukken door lopen om een verbond te sluiten. 
Want zo sluit je een verbond: als gelijke partijen, met het bloed van dieren. Dat bloed 
wil zeggen dat je met je leven voor elkaar instaat.

Terwijl Abram zo in het avondrood bezig is, vallen er gieren op het aas aan, die hij ervan 
afslaat. Nu kunnen God en hij samen hun verbond sluiten.
Maar als de nacht is ingevallen, laat God Abram in een diepe slaap vallen. Want God 
wil dat het verbond helemaal van zijn kant zal komen. God weet dat mensen zwak zijn, 
daarom wil Hij niet afhankelijk van hen zijn. Ze zullen zich lang niet altijd aan de afspraak 
houden, maar Hij doet dat wel. Hij zal er zelf voor zorgen dat er gebeurt wat Hij beloofd 
heeft, op eigen kracht. Dus als Hij werkt, zal de mens rusten.
Hoewel Abram slaapt, voelt hij zich angstig. Wat gaat er gebeuren?
‘Je nakomelingen zullen als vreemdelingen in een vreemd land bivakkeren’, vertelt God 
aan Abram. ‘Na vierhonderd jaar zal Ik met de onderdrukker afrekenen en je nakomelin-
gen uit hun slavernij bevrijden en met grote rijkdom overladen. Maar dan ben jij allang 
gezegend oud geworden en in vrede begraven.’
Plotseling staat daar in het donker een vuurkolom, die brandt en rookt als een oven. Een 
fakkel zoeft als een zwaard tussen de stukken vlees heen en weer, tot die verbrand zijn.
Abram kijkt toe en begrijpt dat alles van God afhangt. God doet het werk, Hij spreekt en 
smeedt zijn verbond. Abram hoeft hem alleen maar op zijn woord te geloven. 
‘Dit land beloof Ik aan jouw zaad’, zegt God.

Verbond: 
Een verbond is een afspraak die twee partijen samen maken. Ze moeten zich er allebei 
aan houden, anders geldt het niet. God is altijd bezig om zijn verbond met mensen te 
smeden.

Uit: ‘Tienerbijbel’ van Willem de Vink.
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Mozes en de tien geboden

Ken je ze, de tien geboden? Onze overgrootouders konden ze opdreunen, al dan niet 
in dichtvorm. Ze moesten ze uit hun hoofd kennen voor hun vormsel. Maar vrees niet, 
hier komen ze!

Bovenal bemin één God.
Zweer niet ijdel, vloek noch spot.
Heilig steeds de dag des Heren.
Vader, moeder zult gij eren.
Dood niet, geef geen ergernis.
Doe nooit wat onkuisheid is.
Vlucht het stelen en bedriegen,
Ook de achterklap en 't liegen.
Wees steeds kuis in uw gemoed.
En begeer nooit iemands goed.

Uit: Catechismus ten gebruike van al de bisdommen van België, 1946

Deze tien geboden werden door God aan Mozes gegeven op de berg Sinaï. De tien richt-
lijnen waren gegrift in twee stenen platen.

  Tips
• Bekijk de beroemde film ‘De tien geboden’.
• Vertaal de tien geboden met de leden naar onze leefwereld, naar onze KSA. Maak er 

een positief verhaal van en denk na hoe je die tien richtlijnen heel concreet kan maken.
• Wil je het hele verhaal lezen over de tien geboden, dan kan je ze vinden in het boek 

Exodus 20, 1-17 en in het boek Deuteronomium 5, 6-21.

Brood en wijn
Matteüs 26 vers 26-30, Marcus 14 vers 22-26, Lucas 22 vers 17-20, 1 Korintiërs 10 vers 16-17, 11 
vers 23-26, Exodus 12 vers 1-14, Johannes 15 vers 1-17, Johannes 17

Jezus heeft iets bijzonders voor zijn discipelen in gedachten, daar in de bovenzaal.
Tijdens de paasmaaltijd herdenkt iedereen in Israël hoe God het volk uit Egypte be-
vrijdde. In die laatste nacht aten de Israëlieten een geslacht lam, ongezuurd brood en 
bittere kruiden. Het bloed van het lam smeerden ze op de randen van hun deuren, zodat 
de doodsengel aan hen voorbijging. Daarna konden ze Egypte verlaten. Ze waren niet 
langer een slavenvolk.
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Jezus stelt op deze avond een nieuwe maaltijd in, zonder bittere kruiden.
Hij neemt brood en spreekt de zegen uit.
‘Neem het brood – mijn lichaam’, zegt Hij. ‘Weet dat jullie een zijn met mijn lichaam. 
Denk daaraan, telkens opnieuw als jullie samenkomen om te eten’.
Daarna heft Hij de beker met wijn op en dankt God.
‘Neem de wijn – mijn bloed. Laat de beker rondgaan als teken van het nieuwe verbond. 
Telkens als je drinkt, mag je zeker weten dat al je zonden vergeven zijn.’
Zo stelt Hij deze genademaaltijd in voor iedereen die in Hem gelooft.
‘Stel je een wijnstok voor’, vervolgt Jezus. ‘De takken zijn met de wijnstok verbonden, 
zodat er druiven aan kunnen groeien. Takken waar geen druiven aan hangen, worden 
weggeknipt en verbrand. Snappen jullie wat Ik daarmee bedoel?’
En Hij legt uit: ‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de takken. Zo zijn we verbonden met elkaar, 
jullie in Mij en Ik in jullie. Ik heb jullie uitgekozen om veel vrucht te dragen. Als de Vader 
die ziet, is Hij geweldig blij. Jullie mogen Hem alles vragen, want Hij wil niets liever dan 
dat jullie veel, veel vrucht zullen dragen’.
Dan begint Jezus te bidden.
‘Vader, nu is de tijd gekomen voor uw glorie’, bidt Hij. ‘U heeft Mij de macht gegeven om 
aan iedereen eeuwig leven te geven. De mensen die U en Mij kennen, zullen zo leven. 
Heilige Vader, bewaar hen dus, ook al staan ze in een bedorven wereld. Ik heb hun de 
betekenis van uw naam bekendgemaakt: dat U er zult zijn. U zult er zijn als hun Vader. 
U houdt net zo veel van hen als U van Mij houdt, Vader. Ik bid dan ook dat ze een zullen 
zijn met U, met Mij en met elkaar. Als Ik in hen ben, zal uw liefde in hen zijn – en dat zal 
de wereld merken’.
Jezus en zijn discipelen sluiten de maaltijd af met een lied. Ze verlaten de bovenzaal en 
trekken richting de Olijfberg, waar ze wel vaker de nacht doorbrengen.

Brood en wijn:
Jezus geeft ons een bijzonder middel om aan Hem te denken. Het eten en drinken van 
brood en wijn. Dat wordt wel ‘de maaltijd van de Heer’, ‘het avondmaal’ of ‘de eucharis-
tie’ genoemd. Het brood is als Jezus lichaam, de wijn is als zijn bloed. Zoals het brood en 
de wijn door jouw lichaam stromen, zo stroomt Jezus’ leven door jou heen. Je wordt er 
blij en sterk van als je daaraan denkt.

Uit: ‘Tienerbijbel’ van Willem de Vink
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BLUETOOTH JESUS?

Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op kor-
te afstand, zo laat Wikipedia weten. Verder lezen we dat de techniek ontwikkeld is door 
het Zweedse Ericsson. De naam bluetooth is afkomstig van de Deense Vikingleider Ha-
rald I van Denemarken, ook wel Harald Blauwtand genoemd. Hij maakte verbindingen 
tussen Scandinavië en het vasteland van Europa. Het logo is een samenvoeging van de 
initialen H en B uit het runenschrift. 

Maar genoeg Wikipedia. Werd de eerste bluetooth niet gerealiseerd toen Jezus zijn 
Heilige Geest zond? Maar … hoe gebeurde dat?

Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens 
kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het 
was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur ver-
deelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest 
in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.
Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren 
gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze 
er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken 
in zijn eigen taal.
De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten den-
ken. Ze vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’ Maar anderen lachten om 
de gelovigen en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’

Handelingen 2, 1-8.12-13

De Heilige Geest is de draadloze verbinding tussen God en de mensen. Laten we even 
contact leggen met die spirit van Jezus.

De Geest van God
is geen spookbeeld of hersenschim.

Hij is onder ons aanwezig,
voelbaar en tastbaar.

Hij spreekt soms uit de blik in onze ogen.
Je ziet hem in de mensen
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die verdraagzaam zijn
en respectvol omgaan met elkaar.

Je voelt hem in dat liefdevolle gebaar
of die hartelijke handdruk.

De Geest van God
is de scheppende kracht

die bruggen slaat over de diepste kloven,
die mensen bij elkaar brengt

en conflicten ombuigt
in begrip en verzoening.

Het is de energie die bergen kan verzetten
en mensen boven hun kleinheid uittilt

- de levensadem van God
die mensen bezielt en in beweging zet.

Greet Brokerhof – van der Waa

De apostel Paulus omschrijft het zo:
‘Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van 
elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze gelo-
ven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies 
wat God eigenlijk wil.’

Galaten 5, 22-23

De resultaten of vruchten van de Heilige Geest zijn dus:
1. Liefde
2. Vreugde
3. Vrede
4. Geduld
5. Vriendelijkheid
6. Goedheid
7. Geloof
8. Zachtmoedigheid
9. Zelfbeheersing of matigheid

Bluetooth-opdrachten

• Maak bovenstaande vruchten van de Heilige Geest concreet in jullie KSA-groep.
• Teken of schilder de Heilige Geest met hulp van bovenstaande Bijbelteksten.
• Hou een groepsgesprek rond deze vragen:

- Wat is de Heilige Geest of een goede spirit voor jou?
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- Wie is de bluetooth in onze KSA-groep? Wie zorgt voor contacten, maar is toch niet 
te zien? Wie zorgt dat gesprekken op gang komen?

- Wie moedigt ons aan? Wie stimuleert ons?
- Op welke momenten was de Geest aan het werk in onze KSA-groep? 
- Sta je open voor God en voor de K in KSA?

• Doe-moment voor +14:
 Maak QR-codes aan met liederen die te maken hebben met spirit, verbinden of de 

vruchten van de Heilige Geest. Wie de code vindt, moet zo snel mogelijk connecteren 
met de geluidsbox om het lied te laten horen.

• Ga met de leden op zoek naar Bijbelse verhalen waar Jezus contact legt of verbinding 
maakt met andere mensen.

 Deze verhalen komen zeker ter sprake:
- De Samaritaanse vrouw bij de waterput.
- De barmhartige Samaritaan.
- Het verhaal van de verloren zoon.
- De ontmoeting met Zacheüs.
- De genezing van een melaatse.
- Jezus geneest een blinde.
- …

 Google zorgt ervoor dat jullie meteen de tekst vinden of zelfs een leuk filmpje over dit 
Bijbelverhaal. 

 Probeer nadien te kijken hoe jullie KSA-groep, in het voetspoor van Jezus, ook contact 
kan leggen met: vluchtelingen, kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben, zieke 
kinderen, leden die al een tijd niet meer naar de KSA-werking komen …

WIRELESS PRAYERS

Filmpjes, leuke doe-momenten, toffe liederen … we zijn verwend met creatieve bezin-
ningsmomenten en mooi uitgewerkte vieringen. 
Maar wanneer je in nood zit en je wilt God om hulp schreeuwen, grijp je toch altijd terug 
naar iets wat je uit het hoofd kent. 
Deze eeuwenoude gebeden blijven de basis van ons geloof. Ontelbaar veel mensen na-
men ze in de mond. Niet te tellen hoeveel mensen er zich aan hebben opgetrokken. 
Woorden die kracht gaven en geven om vol te houden, om door te zetten, om er te 
blijven voor gaan.  Woorden die ook jou en je KSA-groep kunnen steunen en dragen. 
Geef elkaar de hand, sla de armen om elkaars schouder en bid samen het ‘Onze Vader’ 
of het ‘Wees gegroet’.
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Onze Vader  

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

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

Wees gegroet   

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

Waarom moeten KSA’ers zich engageren voor een goed doel?
1 Om andere mensen gelukkig te maken én te helpen!
2 Om goed te doen!
3 …
4 En misschien ook omdat dit de groep een goed imago bezorgt!

Wanneer?
1 Voor kerstmis of tijdens de vastentijd (40 dagen voor Pasen).
2 Als de organisatie voor wie jullie zich engageren campagne voert.
3 …
4 Op een moment dat jullie het best uitkomt.

Voor wie? Een lokaal goed doel of één van deze organisaties, kies 
maar. Het is sowieso ‘a match’!

Pak uit met jullie initiatief!
1 Via de sociale media.
2 Via flyers en affiches.
3 Mond aan mond reclame is nog steeds de beste reclame.
4 Bezorg een artikel voor het leidingstijdschrift ‘Kompas’.

En tot slot
1 Laat de kopjes niet hangen als jullie initiatief geen groot succes is of niet zoveel op-

brengt als gedacht. Alles wat het opbrengt, is sowieso winst!
2 Breng na weekends en kampen overschot van eten naar de voedselbank of een 

plaatselijk initiatief in plaats van het weg te gooien of te laten rotten in het lokaal.
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VERBINDT JE TOILET MET …

Wij staan er vaak niet bij stil hoe goed wij het hier hebben. Wij kunnen zomaar en met 
proper water alles wegspoelen als we naar het toilet zijn geweest. Nadien wassen we 
onze handen zodat we proper verder kunnen met onze dagtaak. Dit is echter iets wat 
niet overal in de wereld mogelijk is. In sommige gebieden is naar het toilet gaan een 
echte uitdaging. Er kunnen ziektes overgedragen worden. Beesten liggen in het water 
op de loer. Bacteriën in het water, om de handen te wassen, zorgen voor diarree en 
andere ziektes.

Om deze ongelijkheid weg te halen, is er een leuk initiatief: toiletverzustering. Door een 
klein bedrag te schenken, verbind je jouw toilet met een toilet in Afrika. Je steunt pro-
jecten die arme families helpen om een basis toilet te bouwen. Ze beschikken dan over 
proper water en alles leren over hygiëne. Een belangrijke combinatie die levens redt! 

Waarom verbind je jullie kleinste kamertje in jullie lokaal niet met een toilet in Afrika. 
Hierdoor wordt jullie toilet de trotse eigenaar van een certificaat, voorzien van een ge-
kleurde foto van zijn tweelingtoilet, compleet met GPS coördinaten van jullie gekop-
pelde toilet,  zodat je de locatie van het toilet kan opzoeken op google maps. 

WE SPOELEN ARMOEDE WEG, 
ÉÉN TOILET PER KEER.  
Alle info is te vinden op: https://www.toilettwinning.org/  
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VERBINDEN MET DE K

www.ksa.be/K

Ben jij op zoek naar nog meer K in KSA, wel surf dan naar www.ksa.be/K want daar vind 
je alles over de K in KSA. Onze winter- en kampzendingen, ons jaarthemamateriaal en 
andere publicaties … kortom het hele K-aanbod is er voor jou ter beschikking.
Nog vragen? Stuur dan een mailtje naar dirk@ksa.be en jolienc@ksa.be.

  Tip
Vergeet het K-aartspel niet in het borstzakje van je KSA-hemd te steken. 
Elke KSA-leid(st)er krijgt dit GRATIS. Nog niet gekregen? Stuur dan een mail 
naar dirk@ksa.be of jolienc@ksa.be

Regenboog

Schilder een regenboog.

Sluit af met een voorbede 

en die vind je hier:

Emoji’s ontcijferen

Naar welk verhaal over Jezus verwijzen

 deze emoji’s?

Benieuwd naar de oplossing?

Zet andere evangelieverhalen om in emoji’s 

en laat een andere groep die ontcijferen.

Zingen maar!
Zing samen een leuke K-hit.Kies maar uit deze lijst.

www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be

Nieuwsgierig naar wat de andere jeugdbewegingen uitwerken rond de K? Op deze site 
staat alles voor jou netjes opgelijst onder ‘Aanbod’.

www.klj.be/de-k-klj

Ook onze bevriende jeugdbeweging KLJ maakt ook heel wat eigen-
tijds K-materiaal. Op hun webiste (www.klj.be/de-k-klj) vind je kant-
en-klaar K-materiaal. Dit K-aanbod staat eveneens helemaal voor jou 
ter beschikking.
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Sturen jullie een kaartje bij een speciale gelegenheid?

Gaan jullie op bezoek bij een lid?

Organiseren jullie een kampviering?

Rapen jullie paaseieren?

Zingen jullie voor het eten?

Hebben jullie oog voor de zwaksten in de groep?

Staan jullie even stil voor het slapengaan?

Werken jullie mee aan acties voor het goede doel?

Proberen jullie leden waarden mee te geven?

Koesteren jullie de vriendschap?

Durven jullie met elkaar in discussie gaan?

Vieren jullie samen kerst?

Is er tijd voor een bezinnend moment?

Nemen jullie vijf minuten tijd om tot rust te komen?

Geweldig, maar zou het niet nog beter 
zijn als een leid(st)er de schouders 

hieronder zet zodat deze waardevolle 
momenten verder groeien?

Er zit vast een K-trekker 
in jullie groep!

Sla je vleugels uit 
als K-trekker. 

Waar wacht je nog op? 
Registreer je in Digit!

Heb je nog een vraag, mail 
naar K-trekker@ksa.be

Je bent ...
 begaan met je groep.
 er voor de ander, 

ongeacht religie, 
afkomst, geaardheid …

 op zoek naar dat ietsje 
meer.

 klaar voor een 
uitdagende rol.

 geregistreerd in Digit 
 als K-trekker.

Je wordt ...
 de motor achter jullie 

waardevolle momenten.
 het brein achter 

K-initiatieven.
 contactpersoon voor 

Werkgroep K en 
 de proost van 
 KSA Nationaal. Je krijgt ...

 het K-trekker-mouwschildje.
 K-materiaal (in thema).
 steun van Werkgroep K.
 vleugels om je groep 
 te versterken.
 waardering uit 
 onverwachte hoek.

De K in jouw groep?
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Werkgroep K?

Zin om ook toffe bezinningen te bedenken of in elkaar te boksen? Kom dan naar onze 
Werkgroep K, want het is een toffe bende.
Mail naar dirk@ksa.be of jolienc@ksa.be en je wordt met open armen ontvangen!

En zoals je kan zien op onderstaande foto is het héél plezant als we op uitstap gaan, 
maar ook onze vergaderingen zijn machtig leuk!
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VERBINDENDE FILMS

Op een regenachtige dag in het putje van de winter wordt het KSA-lokaal wel eens 
omgetoverd tot een filmzaal. Waarom dan ook niet eens een film laten zien met een 
K-insteek? 

Duizenden beelden met elkaar verbonden maken de film, maar de film smeedt ook 
een band tussen zij die er naar kijken. Tover jullie lokaal om tot een gezellige bioscoop. 
Voorzie GRATIS hapjes en drank voor leden en leiding. Bespreek achteraf de film. Wat 
heeft jullie geraakt? Wat zal je bijblijven? Wat halen jullie eruit voor jullie groep en voor 
jezelf?

The book of love

‘The book of love’ is een film uit 2016 die gaat 
over iemand die zijn vrouw en kind verliest. Hij 
verwerkt dit op een bijzondere manier.
Iedereen is ergens wel met elkaar verbonden. 
Verhalen lijken misschien al geschreven te zijn, 
maar onverwacht kunnen ze toch samen komen.

Bekijk alvast deze trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=etyx4p3o7Pc

De muziek uit deze film is geschreven door Justin Timberlake en is zeer inspirerend! 
We geven hier alvast één van onze favorieten mee: 

https://www.youtube.com/watch?v=ToNFI4z34I4
Die muziek kan je zeker ook in een ander bezinningsmoment gebruiken.
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De hele playlist kan je hier vinden: 

https://www.youtube.com/watch?v=ToNFI4z34I4&list=RDToNFI4z34I4&start_
radio=1&t=25

Gifted

Deze film uit 2017 gaat over een vrijgezel Frank, die samenwoont met zijn kleine nichtje 
Mary. Hun buurvrouw, Roberta, is Mary's beste vriendin. Aan hun gelukkige leven dreigt 
een einde te komen wanneer de oma van Mary opmerkt dat haar kleindochter hoog-
begaafd is. Zij wil dat Mary naar een speciale school voor hoogbegaafde kinderen gaat. 
Frank is echter bang dat ze hierdoor niet de kans krijgt om echt ‘kind’ te zijn. Door dit 
conflict raken Frank en zijn moeder, de oma van Mary, verstrikt in een strijd om de 
voogdij over Mary.

De emoties in deze film komen hard binnen. Wat is verbondenheid? Wat is geluk? Wat 
maakt je met iemand verbonden? Ook na deze film kan een boeiend gesprek volgen.

Deze trailer wekt de nodige nieuwsgierigheid om de hele film te zien.

https://www.youtube.com/watch?v=JMavk0wE3tU
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Flipped

De film 'Flipped' uit 2010 vertelt het verhaal van Juli Baker en Bryce Loski. Juli houdt 
van kippen, zit vaak tijdenlang bovenin haar lievelingsboom voor zich uit te staren en 
gelooft, vanaf het begin dat ze zijn mooie blauwe ogen zag, dat ze ooit met Bryce zal 
gaan zoenen. Jammer genoeg voelt Bryce niet zoveel voor Juli. Hij vindt haar zelfs maar 
een beetje vreemd, want wie houdt er nu van kippen en zit zo lang wat dom voor zich 
uit te staren in een boom? In groep acht verandert echter alles. Bryce begint Juli toch 
wel erg leuk te vinden, terwijl Juli begint te denken dat de mooie blauwe ogen van Bryce 
misschien wel net zo leeg zijn als hijzelf ... 

Wie of wat is de moeite waard? Wat verbindt ons met elkaar? Is onze eerste indruk wel 
de juiste? En hoe kunnen we onze eerste indruk wijzigen tot een juist beeld over de 
ander? 

Opnieuw een film die je niet onberoerd laat en daarom deze trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=q40GxY5n2Dg&t=1s
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VERBIND DE NOTEN 

Als noten met elkaar verbonden worden, kunnen ze een lied of een instrumentaal num-
mer worden die sterke emoties oproept. Hitlijsten zijn het beste bewijs dat mensen 
geraakt worden door muziek of anders gezegd: door noten die met elkaar verbonden 
werden. Deze muzikale suggesties kunnen jullie zeker en vast gebruiken tijdens een be-
zinningsmoment.

• We’re all-in this together (High School Musical)
• Never gonna give you up (Rick Astley)
• Thumbs (Sabrina Carpenter)
• Energie (Kinderen voor kinderen)
 https://www.youtube.com/watch?v=t12Jsq5cmo8
• De stroom (3JS)
 https://www.youtube.com/watch?v=mfVNpyEGMrI
• Bouw een brug (Clips)
 https://www.youtube.com/watch?v=a6RzR3YCHN4
• Samenwerkingslied
 https://www.youtube.com/watch?v=YuZ9uL4Lgjw
• Zing vecht huil bid lach werk en bewonder (Ramses Shaffy)
 Of kijk naar deze versie van Maaike Ouboter:
 https://www.youtube.com/watch?v=inxPmjksoHI

  Tips
• Zing samen liederen rond een (kamp)vuur. Ze zorgen voor een warme vriendschaps-

band.
• Haal je gitaar of een ander instrument boven en speel je eigen nummers. Ze zorgen 

voor sfeer. Tijdens een bezinningsmoment of net voor het slapengaan op kamp, bren-
gen ze de nodige rust.
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