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WELKOM 

Beste KSA’ers

Na een voorjaar en zomer vol onverwachte wendingen staan we allemaal te springen 
om een nieuw KSA-jaar tegemoet te gaan. 

Een nieuw jaar waar we samen onze schouders zullen onderzetten. Om zo voor jong en 
oud, er een spetterende KSA-tijd van te maken. 

Deze K-bundel kan jullie helpen om eens stil te staan hoe we allemaal op onze manier 
een steentje bijdragen. Snuister rond in deze bundel vol vieringen, bezinningen en leuke 
doe-momenten. Zo vind je zeker een K-moment dat bij jou past.

Hou bij het organiseren van een K-moment zeker rekening met de geldende corona-
maatregelen en laat handen schudden dit jaar even achterwege, maar zet allemaal sa-
men jullie schouders eronder en maak er een spetterend jaar van.

Veel succes! 

Met KSA-groeten, 

Werkgroepen K 
Gouwproost Bart 

Proost Jos 
K-medewerker Jolien 
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JAARTHEMAVIERING

AANDACHT!!!
Deze jaarthemaviering kan je zelf ombouwen tot een jaarthemabezinning!
Haal ‘Homilie’, ‘Gebed over de gaven’, ‘Dankgebed’ en ‘Communie’ uit onderstaande 
viering en je hebt een jaarthemabezinning.
Het geheel aan elkaar plakken met muziek is zeker een aanrader. Gebruik daarvoor 
de muzikale talenten van leiding en leden! Ongetwijfeld zijn er die een instrument 
bespelen. Je kan met de groep ook zelf een lied zingen. Neem daarvoor een kijkje op
• www.ksa.be/K.
•	Andere	muzikale	suggesties	vind	je	in	deze	bundel.

 
Muziek

Welkom (door groepsleiding)

Van harte welkom, vrienden KSA’ers en vrienden van KSA.
KSA zet zijn schouders eronder! Maar waaronder? Onder zijn leden? Onder zijn leiding? 
Onder heel de groep? Of misschien nog verder, KSA zet zijn schouders onder anderen?
KSA zit zowat in ons bloed. Elke activiteit staan we te popelen om ons hemd en onze das 
aan te doen, al onze KSA-vrienden terug te zien en ons rot te amuseren.
Maar misschien zetten we, zonder het te beseffen, onze schouders nog onder veel an-
dere dingen.
Of misschien moeten we eens nadenken hoe we dit jaar eens extra werk kunnen maken 
van het engagement van KSA.
Omdat ik geloof in elke KSA’er hier vandaag! Dat iedereen op zijn/haar eigen manier zich 
engageert weet ik ook dat onze KSA heel wat mooi dingen kan verwezenlijken als we 
allemaal onze schouders eronder zetten!

Kruisteken

Voorganger/proost/priester:
Laten we even stilstaan dat er onder deze groep enthousiaste jongeren ook nog iemand 
aanwezig is. Iemand die heel graag zijn schouders zet onder KSA, Hij 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.



Schouders eronder - Jaarthema 2020-2021 / 5

Schuldbelijdenis

Voorganger/proost/priester:
Ik ben altijd zeer blij als er voor mij z’n grote groep jonge mensen zit. Allemaal mooi in 
uniform, met blauw hemd en das mooi geknoopt en speelschoenen eronder. Ook al zijn 
we een grote groep, soms gebeurt het wel eens dat we verhit geraken in een discussie 
of maken wij eens ruzie. Om even helemaal bij jezelf te komen ga ik vragen je hemd en 
das even uit te doen. Zodat je helemaal als jezelf kan nadenken. Wij willen God vragen 
om naar ons te luisteren en ons te helpen als het moeilijk gaat.    

Indien	er	tijdens	de	Homilie	wordt	gewerkt	met	symbolen,	laat	hier	dan	het	hemd	en	
das uitdoen.

KSA’er 1:
Ik kreeg elke dag zoveel kansen om gelukkig te zijn. Toch mopper ik als ik mijn zin niet 
kreeg.
KSA’er 2:
Vergeef mij, Heer. Gij weet dat ik in het diepst van mijn hart toch wel dankbaar ben.

KSA’er 3:
Ik leef met zoveel mensen op deze wereld. Samen kunnen we er iets moois van maken.
Maar toch... Toch denk ik soms alleen aan mezelf en dat ik niemand nodig heb.
Ik wil dan voor niemand iets doen en laat de anderen stikken.
 KSA’er 4:
Als ik in de knoop lig met mezelf en ik het gevoel heb helemaal alleen te staan, help me 
dan, Heer, om te zien dat er heel wat mensen voor me klaar staan. Vergeef mij Heer, Gij 
weet dat ik in het diepst van mijn hart toch wel dankbaar ben.

KSA’er 5:
Ik zie soms niet welke mooie natuur er rondom mij gegeven is. Ik loop het voorbij en 
maak lawaai. Het is soms alsof ik blind ben voor het moois U ons heeft gegeven.
KSA’er 6:
Vergeef mij Heer, als ik alle natuur als vanzelf beschouw. Gij weet dat ik in het diepst van 
mijn hart toch wel dankbaar ben.
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KSA’er 7:
Vergeven
is iemand bevrijden,
weer kans geven
nieuw te worden,
een hand reiken
om over de zwakheid
heen te geraken,
terug zon brengen
in een vertwijfeld hart.
 
Vergeven
is de muur afbreken
en een brug bouwen
is terug contact opnemen.

KSA’er 8:
Vergeven
is de liefde gelijk geven.
Vergeven
is de ander
terug zo graag zien
als jezelf.
En vergiffenis vragen
is de eigen pretentie
op zak steken,
en bekennen
dat je liefde
nodig hebt.

 Tip Schrijf zelf nog andere voorbeelden die je laten stilstaan bij vergeving. Laat deze 
steeds eindigen met: ‘Help ons, Heer, om te vergeven.’

Openingsgebed
 
Samen bidden:
Goede God, U maakt van ons vurige en enthousiaste mensen. U bent erbij wanneer er 
wordt gevierd. En U steekt uw schouders onder ons wanneer we het moeilijker hebben. 
Vandaag staan we hier om er allemaal samen een geweldig KSA-jaar van te maken. Wij 
vragen U, blijf bij ons, vandaag en altijd.
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Eerste lezing
 
Mogelijkheid 1: Het licht van KSA
 
KSA’er 9:
Wij worden steeds opnieuw aangemoedigd om het licht te zijn voor anderen. Ons in te 
zetten voor elkaar.  Al denk je dat je helemaal alleen bent of voor gek gaat staan, blijf 
jou licht aanwakkeren.
 
Er was eens een groot amfitheater met daarin duizend toeschouwers.
Op een avond, in het licht van de felle schijnwerpers, staat daar plots een jongen in het 
midden van het podium.
Hij strijkt één lucifer aan.
“Kun je het zien?” roept hij.
Maar bijna niemand van die duizend toeschouwers ziet iets.
En lachen dat ze doen.
“Doof nu even alle lichten” vraagt de jongen.
Nu is het opeens pikdonker.
 
KSA’er 10:
Dan strijkt hij opnieuw het lucifertje aan.
En vol verbazing zien ze het nu allemaal...
Dat piepkleine vlammetje.
“Neem alle lucifers en steek ieder van jullie eentje aan”, vraagt de jongen verder.
Zo deden ze.
En die duizenden kleine vlammetjes zetten het hele amfitheater in een zee van licht.
... net een grote zon waaraan iedereen zich voedt.
Een vuurpoel van enthousiasme
Een vuurpoel van goede initiatieven
Van geluk
Van volharding
Van goede moed
Een vuurpoel vol van KSA.
 
Mogelijkheid 2: “Om in dienst te staan van het ware geluk” Naar Franciscus van Assisi 
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=H8xRmJUf9q4
 
KSA’er 9:
Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede
Laat me liefde brengen waar haat heerst
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd
Laat me eendracht brengen waar tweedracht Is

https://www.youtube.com/watch?v=H8xRmJUf9q4
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Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt
Laat me licht brengen waar het duister daalt.
Laat me vreugde brengen waar droefheid is.

KSA’er 10:
En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want het is door te geven dan men krijgt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeven wordt
en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven.
‘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

Evangelie
 
KSA’er 11:
Laat me licht brengen in de duisternis! Kan ik dan een lichtje zijn? Heer maak mij het 
werktuig van Uw vrede? Ben ik dan een werktuig? Laten we energie en inspiratie halen 
uit Jezus’ Blijde Boodschap
 
Mogelijkheid 1: Pinksterverhaal
 
Voorganger/proost/priester:
Op de dag dat de joden hun pinksterfeest vieren, zijn al de vrienden van Jezus bijeen 
op dezelfde plaats. Plotseling komt er uit de hemel een groot lawaai alsof er een hevige 
wind opsteekt. Het huis waar ze bijeen zijn is er vol van. Er verschijnen tongen van vuur. 
Die verspreiden zich en komen op elk van de vrienden. Zij raken allemaal vol van heilige 
Geest en beginnen te spreken in klanktalen, zoals de Geest hen ingeeft. In Jeruzalem 
zijn er heel veel Joden bijeen voor het pinksterfeest. Ze komen van over de hele wereld. 
Wanneer ze dat geluid horen, lopen ze bijeen en raken verward, want iedereen hoort de 
vrienden van Jezus in zijn eigen taal spreken. Ze zijn verbaasd en vragen zich af: ‘Dat zijn 
toch mensen uit Galilea die daar spreken?! Hoe kan het dan dat wij hen in onze eigen 
taal horen spreken over de grote daden van God?’  (Handelingen 2, 1-11) 
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Mogelijkheid 2: Verbondenheid van Johannes 15, 9-17

Voorganger/proost/priester:
Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag. Want dan 
blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. 
En zijn liefde heeft mij altijd geleid. Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie 
dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. Ik geef jullie deze 
regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. Het grootste bewijs van liefde is dat 
iemand wil sterven voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van 
je vraag. Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden. Want dienaren we-
ten niet alles van hun heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn 
Vader gehoord heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En 
ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen, en blijf dat doen. 
De Vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. Dit vraag ik 
van jullie: houd van elkaar.
Herschreven door C. Leterme

 Homilie (door priester)
 
En/of Doe-moment

Tijdens dit moment worden er enkele belangrijke KSA-elementen voor en op het altaar 
gelegd.	Samen	werd	er	onderzocht	hoe	wij	onze	schouders	kunnen	zetten	onder	de	
droom van God.

Wij hebben net enkele mooie stukjes gehoord uit de bijbel of andere verhalen. Er wordt 
van alles verteld over hoe wij als KSA’ers moeten zijn. Grote woorden over hoe we moe-
ten zijn voor onszelf en anderen. Maar niet allemaal even gemakkelijk te verstaan. Mis-
schien kunnen we dit ook op een andere manier vertellen:

Wij dragen een kaars naar voor:
Deze kaars geeft licht op donkere momenten. Net zoals een lid een welgekomen hulp is 
als het even moeilijk gaat. Of een leid(st)er een schouder is om op uit te huilen. KSA is 
een plaats waar je kansen krijgt om jezelf te leren kennen en fouten te maken. Wij kun-
nen er samen voor zorgen dat alle leden en leiding de kracht voelen om door te blijven 
gaan als het even moeilijk is.

Wij dragen de KSA-das naar voor:
Deze das heeft met ons al heel wat plezier beleefd. Dagtochten, stadsspelen, op de 
activiteit … allemaal momenten waar ik samen met mijn vrienden veel plezier beleef. 
Een plaats waar liefde tussen vrienden vloeit in overvloed, waar we ondanks sommige 
moeilijke momenten elkaar altijd terugvinden. Als KSA’ers zijn we allemaal even belang-
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rijk, evenveel waard, hebben we allemaal zotte talenten.
→ mengen qua leeftijd, de oudere leden en leiding kunnen kleinere leden helpen met 
bijvragen stellen.
Je mag allemaal je linker- en rechterbuur vertellen waarom zij/hij een goede KSA’er is, 
waarna je je das mag aandoen.

Wij dragen het KSA-hemd naar voor:
Het KSA-hemd, voor velen voelt het als een tweede thuis. Je voelt je sterker, groter en 
nooit alleen. Draag het hemd met trots maar ook als teken van liefde. Liefde voor je 
vrienden zowel in spel als het luisterend oor. Liefde voor anderen wanneer je bijvoor-
beeld wafels bakt voor het Woonzorgcentrum in de buurt of wanneer je met muziek een 
lach tovert op anderen hun gezicht. Laat het KSA- hemd een teken zijn van Zijn liefde.  
 
Terwijl je je hemd terug aandoet maak je met jezelf de belofte hoe jij de mensen rond-
om jou nog extra wil liefhebben.
Wij dragen de KSA-vlag naar voor:
Daar is hij, onze KSA-Vlag. Deze hangt altijd te wapperen boven ons allen. Hij is eigenlijk 
als een wakend oog altijd aanwezig. Hij wappert en laat ons de weg zijn. De weg naar 
elkaar, zowel voor leden, leiding als vrienden van KSA. Hij wappert op momenten van 
vreugde maar ook op momenten dat het moeilijk is. Zijn wakend oog is altijd zichtbaar.
 

 Tip Als je als groep een kreet, groet … hebt kan je deze hier allemaal samen opzeg-
gen of groeten.

Geloofsbelijdenis
 
KSA’er 12:
Er zijn 1001 redenen om niet te geloven, maar ook 1001 redenen om wel te geloven. 
Vertrouw er op dat God je leven mooier en rijker kan maken. Ondanks wat anderen zeg-
gen, laat je niet afschrikken en laat Gods liefde toe in je leven.
 
Mogelijkheid 1:
 
Samen bidden:
Ik geloof
soms heel enthousiast,
soms heel twijfelend
in de mens en ook in God.
Ik geloof
Dat we geroepen zijn tot vriendschap,
tot vrede-opbouw,
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tot zorg voor de zwakken.
Ik geloof,
in mensen die leven voor elkaar,
die het idealisme wakker houden en er samen aan werken.
Ik geloof,
in de Grote Kracht,
in de Hoeksteen,
in de Tochtgenoot, Jezus, de Christus,
mij nabij in fijne en moeilijke momenten.
Ik geloof,
en wil leven in Jezus’ voetsporen.

 Mogelijkheid 2:

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.
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Voorbeden

Voorganger/proost/priester:
Je hebt je KSA-hemd terug aan, je das om, helemaal klaar om - met hulp van God - je in 
te zetten om van KSA een plaats te maken voor iedereen. 

KSA’er 13:
Geef me kracht en sterke schouders zodat ik anderen gelukkig kan maken en kan doen 
lachen.
KSA’er 14:
Geef me kracht en sterke schouders zodat ik telkens opnieuw anderen nieuwe kansen 
kan geven zodat zij openbloeien.
KSA’er 15:
Geef me kracht en sterke schouders om mezelf in te zetten voor anderen en zodat ik 
mezelf kan engageren voor het goede doel.  
KSA’er 16:
Geef me kracht en sterke schouders om mezelf steeds opnieuw te geven voor een be-
tere toekomst van ons allen.  

 Tip Aarzel niet om zelf nog andere voorbeden uit te schrijven en toe te voegen. 
Begin steeds met: ‘Heer, geef me sterke schouders …’

Muziek (tijdens de offerande)

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

Gebed over de gaven

Samen bidden:
Goede God, met brood en wijn maakte Jezus de verbinding tussen hemel en aarde. Laat 
je ons liefde voelen die we broodnodig hebben om te bouwen aan die betere wereld, 
die hemel op aarde voor nu en altijd. Amen.

Dankgebed (door priester)

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.
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KSA’er 17: (spreker)
Wij willen ons steentje bijdragen voor een betere wereld, wij willen onze schouders 
zetten onder elkaar en onder projecten die anderen laten groeien en doen geloven in 
zichzelf. Wij hebben de kracht van iedereen nodig om dit te verwezenlijken. Laten we 
samen de woorden bidden die ons kracht geven als we deze nodig hebben. 

Samen bidden:
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil ge-
schiede 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.

Vredeswens

Voorganger/proost/priester:
De kracht van KSA wordt pas echt zichtbaar als we allemaal samenwerken, samen onze 
schouders gebruiken om voor iedereen het hier een beetje hemel op aarde te maken. 
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. 

Communie
Tijdens de communie: muziek

Bezinning na de communie

KSA’er 18: (spreker)
Geef ons het lef
om de schouders onder dit KSA-jaar te zetten.
Om er iets goeds van te maken, iets wat positief is.
Geef ons de durf
om dingen die verkeerd gaan
onder ogen te zien en aan te pakken.
Om niet klakkeloos mee te lopen
met de grootste bekken.
Om ons te verzetten tegen pesters
en op te komen voor iedereen
die buitengesloten wordt.
Geef ons de kracht
om ruzies uit te praten.
Om oplossingen te zoeken
in plaats van er op los te meppen.
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En laat ons ontdekken
dat je niet een haantje de voorste
hoeft te zijn om respect te krijgen.
Dat er meer moed voor nodig is
om een fout te erkennen
of de minste te zijn.
Durf ons te laten zeggen:
Hier ben ik, neem me zoals ik ben.
Probeer te worden wie
je kan zijn...

KSA-gebed

Om niet te vergeten dat we met KSA allemaal onze schouders zetten onder een nieuwe 
wereld bidden we samen het KSA-gebed.

Samen bidden:
Om de vriendschap ondereen
danken wij U, Heer. 
Om uw vriendschap 
bidden wij U, Heer. 
Geef zon in ieders hart 
als wij zingen en spelen, 
trekken en keren, 
plannen en kamperen. 
Vergeef ons, 
en hou ver van ons
de ruzies en de vetes, 
het weren van wie minder lijkt, 
het trappen op elkaars geluk. 
Hou in ons wakker 
het geloof en het goede vertrouwen 
en wijs ons de wegen en de tekens om dit met elkaar te delen. 
Help ons zo te leven dat ook Gij, Heer, 
aan ons in KSA veel vreugde moogt beleven.

Zending en zegen

Voorganger/proost/priester:
Vrienden KSA’ers, goede mensen, verbind je met God en de mensen. Beleef de vriend-
schap. Je krijgt er bakken liefde van en je maakt Gods droom waar, Hem die we noemen: 
Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
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K-MOMENTEN
Ben je op zoek naar kleine momenten. Momenten van rust of bezinning. Hieronder vind 
je er een aantal. 

Van de M van mij naar de W van wij: 
Leden zetten hun schouders eronder!

De barmhartige Samaritaan

Duiding
Doelgroep: Alle leeftijden
Duur: 20 minuten

Methodiek
Briefjes-pot: Zet een grote glazen bokaal in het midden en laat de leden nadenken over 
welke kleine dingen zij kunnen doen tijdens een activiteit om andere kinderen/de lei-
ding te helpen. Laat hen 3 dingen die zij willen doen op een briefje noteren. Bespreek 
met de groep welke 10 briefjes het meeste bij de groep passen. Sta daarna gedurende 
10 weken stil bij telkens 1 briefje en schenk daar extra aandacht aan.
 
Materiaal
• Schrijfgerei, papier, een glazen bokaal.

Tekst
Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerds laten zeggen. Hij 
vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ Jezus zei tegen 
hem: ‘Wat staat er in de wet? Wat lees je daar?’ De man antwoordde: ‘Houd van de 
Heer, je God, met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. 
En houd evenveel van je medemensen als van jezelf.’ Toen zei Jezus: ‘Dat is het goede 
antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig leven.’ De wetsleraar wilde laten zien dat hij 
de wet beter kende dan Jezus. Daarom vroeg hij: ‘Wie is mijn medemens dan?’ Toen 
vertelde Jezus een verhaal. Hij zei: ‘Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar 
onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. 
Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen. Toevallig kwam er een priester langs. Hij 
zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. Toen er 
even later een hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen, 
maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. Toen kwam er een vreemde-
ling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen en kreeg medelijden. Daarom ging 
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hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn. En hij deed er 
verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. 
Daar zorgde hij voor hem. De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van 
de herberg en zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van 
me op mijn terugreis.’’ Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de 
man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?’ De wetsleraar 
antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man.’ Toen zei Jezus: 
‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.’

Lucas 10, 25-37: De barmhartige Samaritaan De tekst ’Bijbel in gewone taal’ 

Nehemia en de opbouw van de muur

Duiding
Doelgroep: Alle leeftijden
Duur: 45 minuten

Methodiek
Schetsbordverhaal: Van dit verhaal is een schetsbord verhaal gemaakt. Dat is tekenen 
of schilderen terwijl je vertelt. Dat kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende 
aanwijzingen. 

Maak op voorhand tekening 1. Op tekening 2 zie je wat je erbij tekent terwijl je vertelt; 
dat wordt in het verhaal aangegeven met de schuingedrukte gedeelten tussen haakjes. 
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. 

Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas vertelt wat het is. Gebruik 4 
verschillende kleuren voor de personen uit dit verhaal. Eén voor: Nehemia, de baas, 
Sanballat, de mensen. 
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Materiaal
• Het verhaal, een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf uit een tubetje/

fles, penselen. Of een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Tekst
Het is stil… Het is donker… Alleen de (teken de sterren) sterren zijn te zien… Sst, wat 
is dat?... Er komt iemand aangeslopen… Heel voorzichtig. Het is een (teken Nehemia) 
man… Hij wil niet dat iemand hem ziet. Het is (maak het woord ‘Nehemia’ af) Nehemia. 
Hij kijkt om zich heen… Het is stil… Het is donker… Alleen de sterren zijn te zien. Dan 
komt de (teken de maan) maan vanachter de wolken tevoorschijn. Nehemia kijkt nog 
eens om zich heen. Nu kan hij het beter zien. O, kijk nou toch eens. De (teken de kapotte 
muur terwijl je verder vertelt) muren. De muren van de stad, helemaal kapot! Overal lig-
gen stenen op de grond. En daar… daar… de (teken de kapotte poort) poort… verbrand. 
Nehemia schrikt ervan. Hij heeft gehoord dat de muren van Jeruzalem kapot waren. 
Maar nu ziet hij het zelf. Wat erg! De mensen kunen zo niet veilig wonen. Hij moet ze 
helpen om de muren weer op te bouwen. Dat dit de droom van God. 
De volgende morgen gaat (teken Nehemia) Nehemia naar de baas (teken de baas) van 
de stad. ‘We moeten de muren weer opbouwen.’ zegt hij. ‘God heeft voor mij gezorgd 
op mijn reis naar Jeruzalem. Hij zal ons ook nu helpen. En kijk eens, ik heb een (teken 
de brief) brief van de koning. Hij vindt het goed dat we de muren gaan opbouwen. Wilt 
u mij helpen?’ ‘Dat is prachtig’, zegt de baas van de stad. ‘Natuurlijk wil ik helpen. Laten 
we direct beginnen.’ Maar daar komt (teken Sanballat) Sanballat aangelopen. Hij is een 
vijand van Nehemia. ‘Ha, ha’, lacht hij. ‘Denk je nu echt dat jullie die muur weer kunnen 
maken? Ha, ha, dat zal je nooit lukken.’ Sanballat is hen aan het (maak het woord ‘uitla-
chen’ af) uitlachen. Maar Nehemia luistert niet naar hem. ‘God zal ons helpen.’ zegt hij. 
‘Hij zal ervoor zorgen dat het lukt! Wij gaan de muur weer opbouwen.’ 
En zo gebeurt het. (Teken Nehemia) Nehemia gaat aan het werk. Hij raapt de (teken de 
steen in zijn hand) stenen op en zet ze weer op de (teken een steen van de muur) goede 
plaats. Ook de (teken de baas) baas helpt mee. Hij sjouwt de (teken de steen in zijn hand) 
stenen en zet ze op de (teken een paar stenen van de muur) muur. De mensen zien wat 
er gebeurt. ‘Hé, ze gaan de muur opbouwen. Kom, we gaan helpen!’ Er komt (teken een 
man) iemand helpen. En nog (teken een vrouw) iemand. Van alle kanten komen de men-
sen aangelopen. (Teken een man) Mannen en (teken een vrouw) vrouwen. Ze helpen 
allemaal mee. De (teken stenen van de muur) de muur wordt steeds een stukje hoger. 
Grote (teken een man) mensen en (teken een kind) kinderen helpen mee om de (teken 
stenen van de muur) muur op te bouwen. Zo staan ze naast elkaar te werken, (maak de 
zin ‘schouder aan schouder’ af) schouder aan schouder. Ze maken een nieuwe (teken de 
poort) poort en bouwen de (teken stenen van de muur) muur steeds een stukje verder. 
Het gaat goed, want iedereen helpt mee. Zo gaat het snel en gemakkelijk, want ze doen 
het (maak het ladderwoord ‘samen’ af) samen. Met elkaar en met God. 

https://post-evangelisch.typepad.com/files/nehemia-en-opbouw-muren.pdf 

https://post-evangelisch.typepad.com/files/nehemia-en-opbouw-muren.pdf 
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Liedje
Ik Wens Jou of May You Have (Trinity) 
Nederlands: https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM

Engels: https://www.youtube.com/watch?v=5HG7JB8Z0g4

 
Gedichtje
Al ligt de hele stad aan stukken met zware stenen sjouwen wij. 
God zal het doen lukken en daarom bouwen wij Jeruzalem. 
Zoals Nehemia,
Al heeft de vijand ons geslagen. 
Al zijn er gaten in de muur. 

 

Activiteit
Jenga spel: Ieder lid krijgt een houten blokje waar ze hun naam opzetten. Daarna bou-
wen jullie een zo sterk mogelijke toren. Wie afwezig is zal een gat in de muur veroorza-
ken en dat zal leiden tot een zwakkere muur.
Je kan er ook voor kiezen om de leden hun blokje te versieren zodat hun blokje een 
uniek blokje wordt. 

https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM
https://www.youtube.com/watch?v=5HG7JB8Z0g4
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 Vriendschapsband

Duiding
Doelgroep: Alle leeftijden
Duur: 20 minuten

Lied
Xink - De Vriendschapsband
https://www.youtube.com/watch?v=vhczdpmn4C8

  
Methodiek
Lees het verhaal voor en onderbreek het verhaal door de activiteiten uit te voeren. 
Laat de leden in het midden van het verhaal elk een tak halen op het terrein.
Neem alle takken samen en probeer ze, zoals in het verhaal, te breken.

Wij zijn allemaal een element van onze groep. We zijn het sterkste als we samen zijn.
Net zoals al de takken hebben we elkaar nodig om een sterke groep te zijn. Iedereen is 
belangrijk om van onze groep een sterke groep te maken. 
 
Materiaal
• Verhaal, takken op een terrein 

Slottekst
Er was eens een man die drie zonen had. De drie jongens maakten altijd ruzie.
‘s Morgens, ‘s middags en ‘s avonds altijd maar vechten en nog eens vechten.
Op een dag zei de vader: “Breng me zoveel takken als je kunt dragen!” De jongens ren-
den het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos 
takken.
(Laat je leden 3 takken sprokkelen op het terrein.)

 “Neem nu ieder één tak”, zei hun vader, “en probeer hem te breken.” “Heel gemakke-
lijk!” zeiden de jongens en ze braken stokken in tweeën.
(Laat je leden 1 tak breken)

“Bind nu alle stokken met een touw samen”, zei de vader, “en probeer nu de hele bos 
takken te breken.”
(Neem van alle leden één tak, bindt deze samen en probeer deze te breken.) 

https://www.youtube.com/watch?v=vhczdpmn4C8
https://www.youtube.com/watch?v=vhczdpmn4C8
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Ze probeerden het om beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken 
konden worden, waren samengebonden zo sterk als staal. “Zie je,” zei hun vader, “wat 
jullie met deze stokken doen, kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je altijd voor jezelf 
vecht, word je eenzaam. En als je alleen bent, kun je gemakkelijk aangevallen en gebro-
ken worden. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken. Samen houden we stand, 
afzonderlijk vallen we. Dat geldt voor stokken, voor kinderen, voor volwassenen en voor 
volken”

Bron: https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/text.php?id=4026&textty
=&fbclid=IwAR139uQwKbSQ2urpW-cyi-EFHekBP_ywnDyWrAEgAtZ5iY-2nrwjHxCqFlg
 
Quote
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer 
overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft nie-
mand die hem op de been helpt.

Groepsbinding

Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer 
overeind,	maar	wie	alleen	is	en	ten	val	komt	is	beklagenswaardig,	want	hij	heeft	nie-
mand die hem op de been helpt.

Hieronder	zijn	enkele	activiteiten	te	vinden	die	je	kan	gebruiken	als	teambuilding	met	
je leden.

Activiteit 1: Groepsnaam!

Duiding
De leden verzinnen een groepsnaam. Daarna gaan ze de uitdaging aan om samen deze 
naam op te schrijven via het balanceren van een stift waar verschillende touwtjes aan-
hangen.
Doelgroep: 8-12 jaar 
Duur: 20 minuten

Methodiek
Stappenplan:
• De leden krijgen de opdracht om een leuke groepsnaam te verzinnen.
• De leden krijgen daarna de opdracht om de groepsnaam op het blad te schrijven. 

Maar ze moeten dit samen doen. Ze krijgen elk het uiteinde van een stuk touw dat 
vastzit aan de stift. 

• De groepsnaam wordt opgehangen aan het bord.

https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/text.php?id=4026&textty=&fbclid=IwAR139uQwKbSQ2urpW-cyi-EFHekBP_ywnDyWrAEgAtZ5iY-2nrwjHxCqFlg
https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/text.php?id=4026&textty=&fbclid=IwAR139uQwKbSQ2urpW-cyi-EFHekBP_ywnDyWrAEgAtZ5iY-2nrwjHxCqFlg
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Materiaal
• Bol touw, groot blad papier, dikke stift

Activiteit 2: Ballonnen hoog

Duiding
Probeer de ballonen van jouw eigen team in de lucht te houden en die van het andere 
team zo snel mogelijk op de grond te duwen.  
Doelgroep: 6-12 jaar 
Duur: 10 minuten

Methodiek
Stappenplan:
• Verdeel de groep in 2.
• Geef elke lid een ballon.
• Laat de twee groepen tegenover elkaar staan tegen tegenoverstaande muren.
• Wanneer je ‘GO’ zegt, moeten de leden de ballonnen in de lucht gooien door ertegen 

te slaan.
• Een lid wiens ballon de grond geraakt, ligt eruit.
• Het eerste team dat erin slaagt om alle ballonnen van het andere team op de grond 

te laten vallen, is de winnaar.

Materiaal
• Ballonnen
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Activiteit 3: De Stille fanfare

Duiding
De leden maken in stilte een bepaalde volgorde die wordt gevraagd (bv. op basis van 
verjaardag, leeftijd, alfabetisch op eigen naam, naam van mama/papa, aantal huisdie-
ren,), ze overleggen met elkaar zonder dat er een woord gezegd wordt. Je kan deze op-
drachten ook doen met een moeilijkheidsgraad: Laat de leden op ‘hoogte’ de opdracht 
uitvoeren. Bijvoorbeeld: op kisten, lege frisdrankbakken, op stoelen …
Doelgroep: Alle leeftijden
Duur: 15 minuten

Methodiek
• Vertel de leden dat ze een rij moeten maken in de volgorde van hun lengte. Ze mogen 

daarbij niet praten!
• Eens ze denken goed te staan, vraag je hun lengte.
• De leden kennen het principe nu dus wordt de opdracht wat moeilijker. Ze maken 

opnieuw zwijgend een juiste volgorde, maar deze keer van hun verjaardag datum.

Materiaal
• Eventueel: kisten, lege frisdrankbakken, stoelen …

Activiteit 4: Bal-Voet

Duiding
Doelgroep: Alle leeftijden
Duur: 10 minuten

Methodiek
De leden liggen op een rij tegen de muur met hun voeten in de lucht en geven via hun 
voeten de bal door. 
Stappenplan:
• Laat de leden een rij vormen tegen de muur. Laat hen nu in die volgorde gaan liggen 

met de benen tegen de muur. 
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• ‘Geef’ de bal door met de voeten. 
• Herhaal dat een paar keer.
  
Materiaal
• Grote bal of maak het moeilijker met een kleine ballen.

Activiteit 5: Zeepbelrace

Duiding
Doelgroep: Alle leeftijden
Duur: 10 minuten

Methodiek
Breng een zeepbel van punt A naar punt B zonder dat die stuk spat. Leg je dus maar 
alvast met heel de groep op de grond om die bel in de lucht te houden.

Materiaal
• Bellenblaas

Activiteit 6: Tentstokspel 

Duiding
De stok in de lucht houden op een bepaalde hoogte met de hele groep. Elk lid moet 
daarvoor 2 vingers gebruiken. Als iemand de stok loslaat met een vinger, moeten ze het 
opnieuw proberen.
Doelgroep: Alle leeftijden
Duur: 10 minuten
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Methodiek
• Maak 2 rijen tegenover elkaar. Ga op je hurken zitten. 
• Laat elk lid zijn/haar twee wijsvingers uitsteken.
• Leg de tentstok op hun vingers.
• Probeer de stok op te lichten zodat hij boven alle gestrekte armen komt te liggen. 

Materiaal
• Enkele tentstokken

Activiteit 7: Marshmallow-mes constructie

Duiding
Laat de leden in kleine groepjes een constructie bouwen met 6 messen en 6 marshmal-
lows waarbij elk mes minstens 1 ander mes en 1 marshmallow aanraakt.
Doelgroep: 12-14 jaar
Duur: 15 minuten

Methodiek
• Verdeel de groep in 2. Plaats beide groepen zo dat ze elkaar niet rechtstreeks zien. 
• Geef elke groep zes messen en zes marshmallows.
• Geef hun volgende opdracht: Bouw een constructie zodat elk mes minstens 1 ander 

en 1 marshmallow aanraakt. 

Materiaal
• 12 messen, 12 marshmallows

Oplossing
 



Schouders eronder - Jaarthema 2020-2021 / 25

Activiteit 8: Zinkend schip

Duiding
Probeer met de hele groep op de onderzijde van het laken te staan zonder maar 1x de 
grond aan te raken.
Doelgroep: vanaf 12 jaar 
Duur: 15 minuten

Methodiek
Thema: Slecht nieuws! Het schip is water aan het maken, we gaan een schipbreuk te-
gemoet en de zee waar we in terechtkomen, zit vol met haaien. Gelukkig is er nog één 
werkende reddingsboot! Wanneer iedereen in de boot staat, blijkt dat deze omgedraaid 
is. “Tsja, er even van afspringen is geen goed idee hé.” Hoe krijgen we de boot omge-
draaid?

Laat alle leden met beide voeten op het laken staan. Laat hen het laken omdraaien zo-
dat ze op de andere kant van het laken staan zonder dat er iemand van het laken stapt.  
Uitkomst: begin bij 1 uithoek van het laken en draai dit al zo ver als je kan om. Probeer 
1 of 2 leden te laten staan op deze omgedraaide hoek. Het vrijgekomen stuk laken kan 
nu bij het reeds omgedraaide hoek komen. Nu is er weer extra plaats voor meer leden 
aan deze kant van het laken. 

Materiaal
• Een laken (hoe groter, hoe makkelijker de opdracht) 
 
Activiteit 9: Blind vertrouwen

Duiding
Leg geblinddoekt een parcours af. 
Doelgroep: Alle leeftijden
Duur: 20 minuten

Lied/filmpje

Methodiek
• Maak op voorhand een parcours. Afhankelijk van de leeftijd mag hier zeker een uitda-

ging in verwerkt worden. 
• Verdeel de groep in duo’s
• Spreek met alle duo’s een vertrekpunt af voor de ‘loper’ en van de ‘roeper’ van het 

duo.
• Welk duo legt het parcours als eerst af? 
• Laat ze wisselen indien gewenst.



26 / Schouders eronder - Jaarthema 2020-2021

Materiaal
• Blinddoek, stopwatch, banken, stoelen,

Activiteit 10: rug aan rug

Duiding
Probeer met je duo-partner zo snel mogelijk recht te staan zonder je handen te gebrui-
ken. Dit doe je terwijl je rug aan rug tegen elkaar zit. 
Doelgroep: Alle leeftijden
Duur: 25 minuten

Methodiek
• Verdeel de groep in duo’s en laat hen gaan zitten rug aan rug. 
• Vraag hen recht te staan zonder de handen te gebruiken.
• Wanneer een duo erin slaagt om recht te staan, voeg je er een derde persoon aan toe 

met hetzelfde doel.
• Blijf personen toevoegen totdat ze met de hele groep kunnen rechtstaan zonder hun 

handen te gebruiken. 

Materiaal
/

Activiteit 11: Marshmallowchallenge

Duiding
Bouw in team, een zo hoog mogelijk vrijstaand bouwwerk uit de verkregen materialen 
met de volledige marshmallow op de top van je bouwwerk.
Doelgroep: vanaf 14 jaar 
Duur: 20 minuten

Methodiek
Iedere groep krijgt dezelfde materialen en in 18 minuten is het de bedoeling zo’n hoog 
mogelijke toren te bouwen. Alles mag, maar ze krijgen enkel hetzelfde beperkte mate-
riaal en de enige voorwaarde is dat het bouwwerk volledig vrij staat en dus nergens op 
leunt.

Materiaal
• 20 stokken ongekookte spaghetti
• een stuk touw
• een rol tape
• een schaar
• 1 marshmallow 
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Van de M van mij naar de W van wij: 
De leiding zet haar schouders eronder!

Spel met verschillende doelen

Duiding
Probeer met jouw groep je opdracht tot een goed einde te brengen. 
Doelgroep: Leiding 
Duur: 10 min.

Methodiek
Verdeel de groep in vier gelijke deelgroepen, probeer hierbij de gelijke karakters samen 
te zetten. Dit om 4 deelgroepen te verkrijgen die gelijk zijn in aantal maar ook gelijk 
in opvatting (creatieve denkers, logische denkers, animerende leiders,) en zet iedere 
deelgroep in één hoek van de ruimte. Loop langs de deelgroepen en geef ze elk een 
opdracht op een kaartje, die ze voor de andere groepen geheim moeten houden: 
• Deelgroep 1: zet alle stoelen bij de deur. 
• Deelgroep 2: zet alle stoelen in een vierkant. 
• Deelgroep 3: zet alle stoelen in een kring. 
• Deelgroep 4: zet alle stoelen op zijn kop. 

Dan geef je een startsein. 
Alle deelgroepen moeten tegelijkertijd, in stilte, hun opdracht proberen uit te voeren. 
Er is een grote kans dat er een enorme chaos ontstaat. Waarschijnlijk gaat iedereen 
proberen zijn eigen opdracht voor elkaar te krijgen. Let goed op wat er gebeurt. En let 
ook op de veiligheid! De ervaring leert dat deelnemers fanatiek kunnen worden en aan 
stoelen gaan trekken.
Na verloop van tijd zal een van de oplossingen overheersen. Stop op dit moment het 
spel en bekijk welke deelgroep er aan het winnen is. Dit kan geduid worden doordat 
elke deelgroep bestond uit specialisten in hun gebied en dat deze opdracht paste in hun 
specialiteit. 
Echter binnen een KSA-groep zijn er vele verschillende doelen. Daarom is het nodig om 
verschillende specialisten op elk niveau te hebben. Om samen elke doel aan te kunnen. 
Hierbij moet dan ook iedereen de doelen behartigen die in het verlengde van zijn spe-
cialiteit liggen.

Materiaal
• Een lege ruimte
• Vier kaartjes met daarop de opdrachten voor de subgroepen. 
• Stoelen in het midden van de ruimte. Hoe groter de groep, hoe meer stoelen.
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De pot kan niet altijd vol zijn

Duiding
Het engagement van een persoon is voor iedereen anders, voor iedereen een volle pot. 
Doelgroep: Leiding
Duur: 20 minuten

Methodiek
Lees volgende tekst voor en doe daarbij de activiteit die wordt voorgelezen. 
Bij het engagement voor de KSA is het net zoals bij de pot. Eerst moet je de belangrijke 
zaken inplannen zoals: gezondheid, school/werk, Hierna komen vrienden en familie, 
deze nemen de plaats in zoals de kiezels tussen de keien. Hierna komt het engagement 
als leider voor de leden, welke zijn plaats vindt tussen de kiezels.

Hierna komen pas de extra engagementen zoals materiaalmeester, eetfestijn organi-
seren … Deze vloeien als het water tussen de verschillende materialen die al in de pot 
aanwezig zijn. Hierbij heeft iedereen verschillende grote van stenen, meer of minder 
kiezels, veel of weinig zand. Daarom kan iedereen een verschillende hoeveelheid water 
toevoegen aan zijn persoonlijke pot. En kan ook niemand anders veroordelen hoeveel 
water er aan jou pot moet toegevoegd worden. 

Materiaal
Een doorzichtige bak/vaas/kom/…, keien, kiezels, zand en water.

Tekst
Een kersverse hoofdleider kwam binnen op zijn eerste vergadering met een grote rug-
zak. Toen de vergadering moest beginnen, pakte hij zonder iets te zeggen een grote, 
lege glazen pot uit zijn rugzak en deed hem vol met grote keien. 
Toen de pot tot de rand gevuld was vroeg hij aan zijn medeleiders of de pot vol was. Ze 
zeiden: “Ja.”
Vervolgens pakte de hoofdleider een doos met kleine kiezelsteentjes en goot die uit in 
de pot. Hij schudde de pot een beetje heen en weer en de kiezelsteentjes rolden in de 
open plekjes tussen de grote keien. 
Toen vroeg hij zijn medeleiders opnieuw of de pot vol was. Ze zeiden weer “Ja.”
Nu pakte de hoofdleider een doos met zand en goot hem uit in de pot. En natuurlijk, het 
zand vulde alles verder op. En weer vroeg hij of de pot nu vol was. En weer zeiden de 
medeleiders: ”Ja, nu is de pot echt vol.”
Daarop nam de hoofdleider twee glazen water van de tafel en goot ze leeg in de pot. En 
het water vulde de ruimte tussen de zandkorrels.
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Of 

Parabel van het laatste uur
Op een dag vertelt Jezus aan zijn leerlingen: “Het rijk van God kun je vergelijken ... met 
de eigenaar van een wijngaard. ’s Morgens rond zes uur ging hij naar het marktplein om 
arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij vroeg: ‘Komen jullie vandaag bij mij werken? 
Ik zal jullie daarvoor één denarie betalen.’ Rond negen uur kwam hij opnieuw op het 
marktplein. Daar zag hij dat er nog andere mensen zonder werk stonden. Hij zei: ‘Ga ook 
naar mijn wijngaard. Ik zal jullie een juist bedrag betalen.’ De arbeiders gingen naar de 
wijngaard. Rond de middag en rond drie uur in de namiddag ging de eigenaar weer naar 
het marktplein. Telkens weer vroeg hij aan de arbeiders die daar stonden: ‘Komen jullie 
vandaag bij mij werken?’ Toen hij rond het vijf uur ‘avonds op het marktplein kwam, 
zag hij nog mensen staan. Hij vroeg: ‘Waarom staan jullie hier nog zonder werk?’ Ze 
antwoordden: ‘Omdat niemand ons gehuurd heeft.’ Toen zei hij: ‘Ga ook maar naar mijn 
wijngaard.’ Toen het zes uur ‘s avonds was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard 
tegen zijn rentmeester: ‘Roep de arbeiders en betaal hun loon, de laatsten het eerst.’ 
De arbeiders die maar één uur werkten, kregen elk een denarie. De eersten dachten 
toen: ‘Wij krijgen zeker meer!’ Maar ook zij kregen elk een denarie. Ze namen die wel 
aan, maar gingen naar de landeigenaar en mopperden: “Die daar hebben één uur ge-
werkt, en u betaalt hen evenveel als wij die de hele dag in de brandende hitte gewerkt 
hebben.” Maar de eigenaar zei tot een van hen: “Vriend, ik doe toch niets verkeerd. 
We waren toch akkoord voor een denarie? Neem het geld maar, en ga. Ik wil die laatste 
evenveel geven als aan jou. Of mag ik soms met mijn geld niet doen wat ik wil? Of ben 
jij jaloers omdat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de 
laatsten.’

Bewerking: C. Leterme naar Mattheüs 20: 1-16

Net zoals de tekst hierboven zal alle leiding zijn/haar eigen hoeveelheid energie en tijd 
investeren in KSA. Wil het daarom zeggen dat iemand meer recht heeft op het plezier 
tijdens activiteiten of het deelnemen aan KSA-activiteiten? 
Wij werken allemaal samen aan één doel, de beste mogelijke KSA-groep te zijn, een 
plaats waar iedereen welkom is.
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Je engagement opnemen is niet altijd gemakkelijk

Duiding
Hoe neem jij een opdracht op jou?
Doelgroep: Leiding 
Duur: 20 minuten

Lied/filmpje
Hotel De Hoop – De dingen die je doet
https://www.youtube.com/watch?v=h2dK_X9GBjM&list=PLxgLDxh0_dyc5JgTQHP2NEr
6PAvT8QiV6&index=1&pbjreload=10

 
Methodiek
Lees het verhaal van Jona voor.
Nemen deze vragen erbij om hierover na te denken:

Wie zorgt dat we met KSA de juiste weg opgaan?
• Ga ik altijd de weg die ik moet ga?
• Ben ik er voor de andere als ze dreigen of te dwalen?

 Tips 5 tips om je groep enthousiast te houden bij een groepsgesprek

Tip 4
Benadruk 

steeds het positieve, 
zie het van de 
zonnige kant

Enthousiasme 
komt van 

binnenuit, iedereen 
kan enthousiast 

worden

Tip 1
Zet steeds 

een
 glimlach op

Tip 2
Heet de 
nieuwe

 leiding welkom

Tip 3
Enthousiasme 

werkt aanstekelijk, 
wees zelf enthousiast en 

stimuleer het bij je 
medeleiding

Tip 5
Bedank 
elkaar! 

https://www.youtube.com/watch?v=h2dK_X9GBjM&list=PLxgLDxh0_dyc5JgTQHP2NEr6PAvT8QiV6&index=1&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=h2dK_X9GBjM&list=PLxgLDxh0_dyc5JgTQHP2NEr6PAvT8QiV6&index=1&pbjreload=10
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Materiaal
• Tekst van Jona

Tekst
Jona was met zijn dagelijks werk bezig, toen God tot hem sprak. “Jona,” zei hij. “Ik wil 
dat je naar Ninivé gaat. De mensen daar zijn slecht. Vertel ze dat hun stad, en alles wat 
daarin is, binnen veertig dagen verwoest zal worden.
“Waarom hebt u mij daarvoor uitgekozen, God?” antwoordde Jona ontsteld.
“Waarom zou ik, een doodgewone Jood in Israël, over God gaan prediken tegen mensen 
die ik niet eens ken, die ver weg wonen, die niet eens Joden zijn en niet in u geloven? 
Bovendien bent u een vriendelijke God en barmhartig. U zou nooit zo’n hele stad ver-
nietigen.”
Hij besloot niet te gaan. Maar hij was bang dat God boos op hem zou zijn en probeerde 
te ontsnappen door aan boord te gaan van een schip dat naar Tarsis ging, wat precies 
de andere kant uit was.
Het schip vertrok en Jona viel in slaap in het ruim.
Plotseling stak er een hevige storm op en de kapitein schudde Jona wakker.
“Kom,” zei hij. “Misschien is het uw God wel die boos is op ons.”
Jona bad, maar de storm werd erger. “Luister eens,” zei hij tegen de zeelui. “Ik weet dat 
het mijn fout is. U kunt me het beste overboord gooien.” Dat wilden de zeelieden niet, 
daarom roeiden zij hard om te proberen weer bij land te komen. Maar de orkaan woei 
heviger dan ooit en daarom gooiden zij Jona toch maar overboord.
Direct ging de storm liggen.
Eerst dreef Jona op de baren, maar dat duurde niet lang.
Er kwam een grote vis, zoiets als een walvis, en die slikte hem in. Drie dagen en drie 
nachten zat Jona in de buik. Jona bad om vergeving in de buik van de grote walvis tot 
god.
Toen spuugde de vis hem ongedeerd uit op het strand. Weer beval de god van Jona naar 
Ninivé te gaan en dit keer luisterde Jona meteen.
Hij kwam bij de grote stad aan en liep door de straten te roepen: “Nog veertig dagen en 
dan zal Ninivé worden verwoest!”

Naar Jona 1, 1-4, 11
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Leiding verwent leiding

Duiding
Wat jullie doen voor jullie leden, verdient een dikke pluim.  Nee, geen pluim: een stand-
beeld!  Die erkenning komt er niet altijd en soms zijn je leden wel eens drukker dan je 
leuk vindt.  Sowieso is een verwennerij altijd leuk.  En die kun je simpelweg voor elkaar 
organiseren.

Methodiek
Alle leiding bereidt één verwen-actie voor. Stel een periode in waarin iedereen zijn ver-
wen-actie uitvoert.

Gebruik je eigen creativiteit of zoek inspiratie in deze lijst:

• Een kaartje of briefje sturen met de binnenpost (kan je vooraf al maken en gewoon 
op een goed moment in de bus steken) met de boodschap: bedankt voor de mooie 
momenten, bedankt voor al je inzet, bedankt voor dit fijne kamp of wat dan ook.

• Een doos snoepjes voor de leidingsgroep op een moment dat iedereen wat extra 
energie nodig heeft.

• Favoriete muziek van iedereen van de leiding voorzien tijdens het opruimen / de af-
was.

• Al het materiaal klaarzetten en wegzetten voor een groot spel voor heel de groep.
• Een voetbadje tijdens de groepsraad.
• Kaartje voor een gratis massage.
• Boterhammetjes smeren voor iemand anders, een verrassing meegeven voor op  

tocht.
• Een motiverende onderlegger aan tafel.
• Een zelfgemaakt cadeautje voor iedereen.
• Een prachtige, feestelijk gedekte tafel voor de leiding.
• Verras je medeleiding met een zangstonde.
• Zeg een hele week oprecht ‘dank u’.
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Complimenten strooien

Duiding
Scheur deze pagina uit het boekje en hang het op in je lokaal.

La
at

 m
en

se
n 

gr
oe

ie
n,

 st
ro

oi
 m

et
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om
pl

im
en

te
n.

Bedankt voor de leuke dag

Met jou is elke dag een feest
You made my day

Wat zit je haar goed vandaag

Wat ben jij een engeltje

Super dat je er bent
Jouw fantasie werkt aanstekelijk

Je bent een bron van inspiratie

Samenwerken met jou is als een ritje op een achtbaan 

Ik wil met jou wel eens een dansje placeren

Je hebt een aanstekelijke lach
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Over de streep

Duiding
Wanneer er iemand vraagt ‘alles goed?’ is meestal het antwoord, ‘ja, hoor alles goed’. 
Maar is dat echt zo? Met dit spel krijg je vaker een oprechter antwoord. 
Doelgroep: Leiding 
Duur: 45 minuten

Methodiek
De leiding staat allemaal aan dezelfde kant op ongeveer 1 meter afstand van de lijn. 
Wanneer de gestelde vraag op één van de leid(st)ers van toepassing is, loopt hij/zij over 
de streep. De anderen laten weten respect te hebben door een teken (bijvoorbeeld 
duim omhoog, of een hand in de lucht). Daarna gaat iedereen weer aan dezelfde kant 
bij elkaar staan. 
Voor afspraken en mogelijke vragen ga via QR-code naar de website.

 
Of via https://www.ksa.be/sites/default/files/2019-03/Over_de_streep_0.pdf

Materiaal
Een zichtbare streep in de ruimte en de vragen 
 

https://www.ksa.be/sites/default/files/2019-03/Over_de_streep_0.pdf
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Van de M van Mijn KSA naar de W van mijn Wijk: 
KSA zet zijn schouders eronder!

De kracht van oud-leiding

Als KSA’er heb je al een hele geschiedenis achter jou liggen van zowel leiden als lid zijn. 
Het kan altijd interessant zijn om eens te luisteren naar oud-leiding wanneer je geen 
raad meer weet bij het organiseren van evenementen. Hiervoor is het belangrijk om een 
goede band te hebben met jullie oud-leiding. 
Daarom is het interessant om doorheen het werkjaar de oud-leiding bij verschillende 
evenementen te betrekken. Je kan ook specifieke evenementen organiseren voor je 
oud-leiding. 
Enkele zaken die je kan organiseren voor de oud-leiding te betrekken: 
• Oud-leidingsontbijt
• Oud-leidingsavond
• Oud-leidingsactiviteit: een activiteit waarbij je tegen de oud-leiding strijdt of juist sa-

men moet werken 
• Oud-leidingswandeling/winterfestijn/ samen rond een vuur

De hulp en wijsheden van anderen sla je meestal niet zomaar in de wind, hoe hard het 
ook wordt geroepen.

Luister jij naar de wijsheid van iedereen?

Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en het maakte grote indruk op mij: Er was een 
kleine stad met weinig inwoners, en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde 
haar en richtte hoge belegeringstorens tegen haar op; en in die stad bevond zich een 
arme, wijze man, die haar had kunnen redden door zijn wijsheid; doch geen mens dacht 
aan die arme man. Toen zei ik: Wijsheid is beter dan kracht, maar de wijsheid van de 
arme wordt veracht en naar zijn woorden luistert men niet. 

Prediker 9,13-18
 
Hoe groot of klein iemand is, deze persoon spreek ook wijsheden. Misschien is het wel 
het kleinste lid die je doet stilstaan bij een mooie bloem.
Of is het misschien een ouder die jou een tip geeft bij een activiteit. 
Luister met een open hart naar ieders verhaal. 

De toren van Babel

Heel de aarde had één taal en dezelfde woorden. En het gebeurde, toen zij naar het oos-
ten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En zij 
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zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de 
kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, 
laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en 
laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! 
Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan 
het bouwen waren, en de Heer zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit 
is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, 
voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwar-
ren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heer hen 
vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf 
men haar de naam Babel; want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde, en 
vandaar verspreidde de Heer hen over heel de aarde.

Genesis 11,1-9

Natuurlijk kan je als KSA-groep ook meer betekenen dan louter het organiseren van 
activiteiten voor de leden van jouw groep. Probeer eens stil te staan bij zaken die je kan 
betekenen voor de buren, het dorp, een specifieke doelgroep… 
• Organiseer eens een KSA-werking voor alle jongeren in de buurt 
• Help met jouw KSA-groep mee aan plaatselijke evenementen 
• Help met jouw KSA-groep mee aan maatschappelijke acties zoals 11-11-11, broeder-

lijk delen … 

Het land onder de regenboog

�k zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de 
aarde. Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak, en de boog in de wolken zichtbaar 
wordt, dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, aan 
alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed, om alles 
wat leeft te verdelgen. Als de boog in de wolken staat, zal Ik hem zien en daarbij denken 
aan het altijddurend verbond tussen God en alle levende wezens, alles wat op de aarde 
leeft.’

C. Leterme
Genesis 9, 13-16

Wij als KSA’ers werken allemaal samen om dat land onder de regenboog te bekomen. Je 
weet nu al dat je nooit alleen zal zijn. Kijk maar eens goed rond: er zijn zoveel mensen 
die samen met jou werken aan dat KSA-land.
Ouders, oud-leiding, leden van de parochie, klusjesman of -vrouw … wij werken alle-
maal samen.

Heb je al die mensen al eens bedankt voor hun helpende handen? 
Bedank hen eens met een kaartje of nodig hen ook uit op je startactiviteit. 
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Bedankt om samen met ons te werken aan het land onder de regenboog, de veilige 
haven, de plaats waar iedereen een thuis vindt. 

Lied/filmpje
Pieter Embrechts – Respect
https://muzikum.eu/nl/123-1764-26436/pieter-embrechts/respect-songtekst.html

Ik ken je wel – Iedereen is anders
https://www.youtube.com/watch?v=AMJDJaqalfE&gl=BE

 

Slottekst

Leiding zijn...
Is het onderste uit de kan halen
 Om samen met je leden plezier te maken
En toffe activiteiten te doen.
 
Leiding zijn...
Is tijd en energie steken
In je leeftijdsgroep
En je leidingsgroep
En allerhande cursussen volgen 
Omdat het altijd
nog net iets beter kan.
 
Op die manier wil ik
werk maken van een goede KSA-werking met vallen en opstaan
wil ik alle kinderen en jongeren graag zien
en hen laten voelen
dat ze welkom zijn.
 

https://muzikum.eu/nl/123-1764-26436/pieter-embrechts/respect-songtekst.html
https://www.youtube.com/watch?v=AMJDJaqalfE&gl=BE
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Vooral wil ik opkomen
Voor de zwaksten en de kleinsten 
In KSA en daarbuiten 
Omdat élke mens evenveel kansen moet krijgen 
Om gelukkig te zijn.
 
Zoekend en twijfelend 
Wil ik deze droom,
Die ook Jezus’ droom was, 
Zichtbaar maken en vertalen, 
Met respect en eerbied 
Voor ieders overtuiging.
 
Zo wordt leiding zijn 
Meer dan spelen
En vrienden maken 
Maar een manier van leven.
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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.

SCHOUDER ONDER DE K
K-trekker
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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 jolienc@ksa.be en je wordt met open armen ontvangen!
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K-inspiratie

Ben je op zoek naar nog meer inspiratie? 
Ga dan zeker eens hier eens een kijkje nemen:

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 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 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 eigentijds 
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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