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WELKOM

Spelen is troef, als KSA’er weten we dat als geen ander.
Spelen zit als het ware in ons DNA.
Samen zijn, samen spelen, samen plezier maken zo zot als maar kan.
Maar ook het samen stil maken en samen zijn als het even minder gaat. 

Met een thema als Spelen is troef zijn we op zoek gegaan welke troeven je allemaal kan 
uitspelen. Troeven die je op allemaal verschillende manieren kan uitspelen. 

De werkgroep K heeft ervoor gekozen om het scheppingsverhaal als uitgangspunt te 
nemen om heel wat KSA-troeven op tafel te smijten. 

Wij bieden je verschillende manieren aan om je eigen troeven in de verf te zetten.
Veel plezier! 

Werkgroep K
Proosten Jos en Bart 
K-medewerker Jolien
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VIERING 

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 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.
Spelen is Troef, als KSA’er weten we dit als geen ander.
Spelen zit als het ware in ons DNA.
Samen zijn, samen spelen, samen plezier maken zo zot al maar kan.
Maak ook het samen stil maken en samen zijn als het even minder gaat. 

We spel graag onze troeven uit. Want KSA is meer dan de mensen om ons heen. Dat 
iedereen op zijn/haar eigen manier zich engageert en het beste voorheeft met onze 
KSA maakt dat wij de troef kunnen zijn waar we naar opzoek zijn. 

Kruisteken

Voorganger/proost/priester:
Laten we even stilstaan dat er onder deze groep enthousiaste jongeren ook nog 
iemand aanwezig is. Iemand die heel wat troeven in zijn hand heeft, iemand die al 
onze troeven in zijn hand heeft. 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.
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Schuldbelijdenis

Voorganger/proost/priester:
De troeven van KSA, dat zijn al deze mensen voor mij. Iedereen op zijn of haar 
manier met je eigenheid. Ik ben altijd zeer blij als er voor mij zo’n grote groep jonge 
mensen zit. Allemaal mooi in uniform, met blauw hemd en das mooi geknoopt en 
speelschoenen eronder. 
Ik wil samen met jullie eens zoeken naar al die troeven. 
Ik neem graag één van de eerste verhalen van de bijbel erbij, het scheppingsverhaal.
In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal 
was water, en alles was donker. Er waaide een hevige wind over het water. Toen zei 
God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij 
scheidde het licht en het donker. Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij 
‘nacht’. (Gen.1, 1-5)

Het meeste van de tijd is KSA een licht. Spelen en plezier is een lichtpuntje in het 
weekend. Het uitkijken naar je vrienden en gewoon samen plezier maken geeft je 
zoveel energie dat je bijna licht kan geven. KSA geeft licht en kleur aan ons leven. 

Soms kan het even donker worden. Donker en even helemaal niet leuk, wanneer je 
niet overeenkomt met je vriend of vriendin. Of misschien kan je dat nieuwe spel net 
niet winnen. 
Als het dan zo donker is, gebeuren er soms dingen waar we niet zo fier op zijn. 
Wij willen God vragen om naar ons te luisteren en ons te helpen als het moeilijk gaat. 

KSA’er	1:
Wanneer het in mijn hart donker wordt is het moeilijk om het licht te zien. Dan 
mopper ik of zeur ik om de kleinste dingen. 

KSA’er	2:
Vergeef mij, Heer. Jij weet dat ik in het diepst van mijn hart wel dankbaar ben.

KSA’er	3:
Wanneer het in mijn hart donker wordt, denk ik soms dat ik alles het best kan en liefst 
alleen. Ik duw mijn vrienden weg en laat ik 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. Help me om het 
licht en kleur terug binnen te laten in mijn hart.
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KSA’er	5:
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	6:
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.

Ondertussen kunnen er enkele kaarsen worden aangestoken. Als teken van het licht. 

  Tip Schrijf zelf nog andere voorbeelden uit die leiden tot kortsluiting en eindig met: 
‘Help ons, Heer, om het licht terug binnen te laten in mijn hart.’

Openingsgebed
 
Samen	bidden:
Goede God, U maakt van ons mensen van het licht. Vurige en enthousiaste mensen. 
U bent erbij wanneer we samenkomen en blijft bij ons wanneer we het moeilijker 
hebben. Vandaag staan we hier om allemaal samen er een geweldig KSA jaar van te 
maken. Wij vragen U, blijf bij ons, vandaag en altijd.
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Eerste lezing
 
	KSA’er	7:
Ik neem jullie graag een stukje verder mee in het scheppingsverhaal. 
 
God zei: ‘Er moet in het midden van het water een koepel komen om het water te 
verdelen.’ En zo gebeurde het. God maakte de koepel. Zo verdeelde hij het water in 
tweeën: water boven de koepel en water onder de koepel. Die koepel noemde God 
‘hemel’.

God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen. Dan komt er droge 
grond tevoorschijn.’ En zo gebeurde het. God noemde de droge grond ‘land’, en het 
water noemde hij ‘zee’. En God zag hoe mooi het was. God zei: ‘Er moet van alles 
groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten.’ En zo gebeurde het. 
Op het land kwamen allerlei planten met zaad en allerlei bomen met vruchten. En God 
zag hoe mooi het was.
(Gen.1, 6-13) 
 
KSA’er	8:
Naast het licht zijn voor elkaar kunnen we de grond zijn waar planten kunnen groeien. 
Een andere troef van KSA is dat het een plaats is waar iedereen kan en mag groeien tot 
een wondermooi persoon. Je krijgt de kans om uit te groeien, dingen te proberen en te 
vallen om daarna sterker op te staan. 

Jullie krijgen zo dadelijk een bloem waarop je mag schrijven hoe KSA jou helpt bij het 
uitgroeien tot wie je bent. Wie of wat zorgt ervoor dat jij kan groeien, wie helpt je of 
geeft je een duwtje op het juiste pad? 

Activiteit: bloemen op het water 

Voorzie	op	voorhand	voor	iedereen	een	toegevouwen	papieren	bloem	en	schrijfgerei.	
Voorzie	ook	een	grote	bak	met	water	/	gevuld	zwembadje.	Laat	de	leden	na	het	schrij-
ven hun bloem op het water leggen.

 Muziek

 Evangelie
 
Voorganger/proost/priester:
We hebben nu al verschillende KSA-troeven besproken. 
We kunnen licht zijn en we kunnen mensen laten groeien. Jezus vertelde mooie 
verhalen die ons laat nadenken over onszelf en hoe we met anderen moeten omgaan. 
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Ik neem jullie graag mij in het volgende verhaal: 

Jezus is het huis uitgegaan en zit aan het meer. Er komen zoveel mensen bij Hem, 
dat Hij in een boot gaat zitten. De mensen blijven op de oever staan om naar Hem te 
luisteren. Jezus vertelt: ‘Er was eens een boer die ging zaaien. Bij het zaaien viel er 
een deel van het zaad op een weg. De vogels kwamen het oppikken. Een ander deel 
viel op de rotsgrond. Daar was wel niet veel aarde, maar het begon toch te groeien 
Maar toen de zon scheen, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde 
het. Een ander deel viel tussen de distels. Maar die verstikten het. Nog een ander deel 
viel in goede aarde. Daar groeide het goed op en leverde veel vruchten op. Honderd, 
zestig, of dertig korrels per zaadje dat gezaaid werd. Wie oren heeft, moet luisteren.’ 
Wanneer de leerlingen alleen zijn met Jezus, vragen ze: ‘Jezus, waarom gebruik je 
toch steeds beelden om iets te zeggen? Wij verstaan daar niets van.’ Jezus vraagt: 
‘Begrijpen jullie het beeld van de zaadjes dan niet? En verstaan jullie al die andere 
beelden dan ook niet? Luister goed: de zaaier zaait eigenlijk het woord van God. Nu 
zijn er mensen die dat woord wel horen, maar meteen denken ze nog aan een boel 
andere dingen. En het woord dat in hen gezaaid was, krijgt geen kans. Net zoals de 
zaadjes op de weg die de vogels oppikken. Andere mensen horen dat woord en vinden 
het heel tof. Maar zodra ze merken dat andere mensen daar anders over denken, 
vergeten ze dat woord. Net als de zaadjes die tussen de stenen terecht kwamen. Ze 
schieten op in een beetje aarde, maar omdat ze geen echte wortels hebben, drogen 
ze uit bij de minste zon. Nog andere mensen horen het woord, maar hebben zoveel 
andere zorgen in hun leven, dat je ze kunt vergelijken met een stuk grond vol distels. 
De zaadjes worden door de distels verstikt, en kunnen zo geen vruchten dragen. En 
dan zijn er de mensen die het woord van God horen. Dat kun je zien aan wat ze zeggen 
en doen. Ze zijn als goede vruchtbare grond. Als het zaad hierop valt, ontkiemt het, 
groeit het mooi en vormt het aren, waarin ongelooflijk veel graantjes zitten.’ 
(Matteüs 13, 1-23)

(Herwerkt door C. Leterme)

 Homilie (door priester)
Voorstel: Teruggrijpen naar de antwoorden op de bloemen die de leden hebben 
opgeschreven. 

Geloofsbelijdenis
 
KSA’er	9:
Er zijn 1001 redenen om niet te geloven, maar ook 1001 redenen om wel te geloven. 
Vertrouw erop dat God je leven mooier en rijker kan maken. Ondanks wat anderen 
zeggen, laat je niet afschrikken en laats Gods liefde toe in je leven.
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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,
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.

Voorbeden

Voorganger/proost/prieste:
 
Ons scheppingsverhaal is bijna afgelopen. 
God zorgde naast al de aarde, het water de planten en bomen ook voor de dieren. En 
vroeg ons om er voor te zorgen. 
En op het einde maakte hij de mens, als zijn evenbeeld. 
Hij maakte ons uniek, we zijn allemaal anders qua uiterlijk. De ene heeft donker haar, 
de andere weer heel licht haar. Sommige zijn groot anderen dan weer klein. 

Hij maakte ons zijn evenbeeld van een hart. Een liefdevol hart voor anderen met ogen 
vol liefde voor elkaar. 

KSA’er	10:
Geef me kracht om dat liefdevol hart te laten spreken binnen onze KSA, zodat ik 
anderen gelukkig kan maken en doen lachen.

KSA’er	11:
Geef me kracht om dat liefdevol hart te laten spreken binnen onze KSA, zodat ik steeds 
weer opnieuw anderen nieuwe kansen kan geven zodat zij openbloeien.
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KSA’er	12:
Geef me kracht om dat liefdevol hart te laten spreken binnen onze KSA, zodat ik me 
steeds blijf inzetten voor een betere toekomst van ons allen. 

Muziek (tijdens de offerande)

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.

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.

Vredeswens

Voorganger/proost/priester:
De kracht van KSA wordt pas echt zichtbaar als we allemaal samenwerken, samen onze 
schouders houden om voor iedereen dit 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
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Bezinning na de communie

KSA’er	13:

KSA-gebed

Om niet te vergeten dat we met KSA allemaal onze troeven moeten inzetten 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 
vriendschap. 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 een K-moment? Een moment van rust of bezinning? 
Hieronder vind je er een aantal.

Licht en donker, vuur

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal 
was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Toen 
zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij 
scheidde het licht en het donker. Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noemde hij 
‘nacht’. (Gen.1, 1-5)

Het verhaal van het amfitheater

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.
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 doen 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

Bron: https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/text.php?id=6422&textty=
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K-momenten voor verschillende leeftijden

6-10 jaar 

• Activiteit: Maak samen met je leden een tocht door het donker. Niet zomaar een 
tocht. Tijdens de tocht zal vooral het licht moeten spreken/schijnen. Laat de leden 
door middel van spiegels het licht vanaf het startpunt tot het eindpunt doorschijnen. 
Spreek op voorhand met je medeleiding een bepaalde route af, die te bewandelen is 
door rechte lijnen. Zoek een sterk licht als beginpunt en plaats op het eindpunt alvast 
een soort schat dat met een heel klein lichtje te spotten is. Let op, het mag nog niet 
zichtbaar zijn wat het effectief is, enkel de plaats. 

• Stiltemoment: Lees het verhaal van het amfitheater voor en ga nadien in gesprek met 
je leden. Enkele richtvragen kunnen zijn: Wat zorgde ervoor dat je de weg niet kwijt 
geraakte toen het donker was, toen je het moeilijk had? Wie kan voor jou het licht zijn 
als je het even moeilijk hebt, de weg even kwijt bent? Kan je daar een voorbeeld bij 
geven? …

• Materiaal: een lichtbron, een schat verlicht met kleine lichtjes, spiegels, het verhaal. 

10-14

• Stiltemoment: Lees het verhaal van het amfitheater voor. Ga in gesprek met je leden 
en laat hen antwoorden en bedenkingen opschrijven op lege broodzakken. Zet de 
broodzakken met een kaarsje in een bepaalde opstelling. Je kan er bijvoorbeeld een 
woord mee vormen of ze langs een parcours zetten.

 Mogelijke vragen: Wat zorgde ervoor dat je de weg niet kwijt geraakte toen het don-
ker was, toen je het moeilijk had? Wie kan voor jou het licht zijn als je het even moei-
lijk hebt, de weg even kwijt bent? Kan je daar een voorbeeld bij geven? …

• Materiaal: broodzakken of lichtzakken die kunnen worden versierd, met boodschap-
pen op, theelichtjes, lucifer, teken- en knutselmateriaal, het verhaal. 

14-16

• Stiltemoment: Lees het verhaal van het amfitheater voor. Ga in gesprek met je leden 
en laat hen even nadenken over volgende vragen: Uw woord is een lamp voor mijn 
voeten, een licht op mijn pad (Psalm 119:105) → hoe vertrouw je in God en in de an-
der om vuur in je handen te laten vallen. Ga in een kring staan en geef een brandende 
kurk door terwijl de antwoorden worden gedeeld.
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• Materiaal: Emmer met water, kurk die kan branden of zipp-blokje, lucifer/ aansteker, 
een aangepaste ruimte, het verhaal.

LET OP! Je werkt met vuur. Speel deze activiteit enkel met de oudste leeftijdsgroep én 
op een locatie die brandveilig is (ver van bos en velden, op een ondergrond van stenen 
of vuurvaste ondergrond). Zorg er ook voor dat er steeds een emmer water aanwezig is.

De hemel en water

God zei: ‘Er moet in het midden van het water een koepel komen om het water te ver-
delen.’ En zo gebeurde het. God maakte de koepel. Zo verdeelde hij het water in twee-
en: water boven de koepel en water onder de koepel. Die koepel noemde God ‘hemel’. 
(Gen.1, 6-8) 

K-momenten voor verschillende leeftijden

6-10

• Verhaal: De regenboog

 Verhaal deel 1: De zon scheen. Vrolijk strekte ze haar stralen uit naar de wereld onder 
haar. Ze verwarmde de grond, de planten, de mensen en dieren. Iedereen werd blij 
van haar. Dat wist ze zeker.

 Maar wat gebeurde daar? Een donkere schaduw viel op de bossen en velden. Een 
grote grijze wolk schoof tussen de zon en de wereld.

 Boos prikte de zon met haar stralen in de wolk: “Ga weg jij! Je houdt mijn licht tegen. 
De mensen willen zon!” Maar de wolk bleef rustig hangen en strekte zich nog wat ver-
der uit. Als een deken lag hij over het land en er kwam geen straaltje zon meer door.

 De zon probeerde over de rand van de wolk heen te kijken. “Schuif nou toch op,” 
riep ze, “ik wil zien wat de mensen daar beneden doen.” De wolk zuchtte treurig: 
“De mensen … die kunnen lopen en bewegen. Ze kunnen samen spelen en ze kunnen 
mooie dingen maken. Maar wat kunnen wij? Wij staan hier alleen maar aan de hemel. 
Wij kunnen helemaal niets!” Hij zuchtte nog een keer en een dikke druppel viel naar 
beneden. En toen nog een en nog een: de wolk huilde. In de wereld onder de wolk 
gingen de mensen en dieren naar binnen omdat het regende.

 “Zo is het nu eenmaal,” antwoordde de zon. “Van dat gezeur van jou wordt niemand 
blij. Laat mij er maar bij, dan kan ik de mensen weer opvrolijken.” Ze probeerde door 
de wolk te schijnen, maar die maakte zich nog groter en begon nog harder te huilen. 
Nijdig prikte de zon hem met haar stralen. “Laat me erdoor, laat me erdoor!” De wolk 
werd paars van woede. Hij bolde zijn rug en donderde: “Laat me met rust!”
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 Vanuit de verte kwam de wind eraan gesuisd: “Sssst, wat een kabaal! Hebben jullie nu 
alweer ruzie?” “Het komt door die chagrijnige wolk,” riep de zon, “hij houdt al mijn 
licht tegen. De mensen willen zon.” “Niet waar,” rommelde de wolk, “ze willen regen 
voor de planten en bescherming tegen de hitte. Daarom hebben ze mij nodig.” “Pfff,” 
zuchtte de wind, “elke keer hetzelfde liedje. Kunnen jullie niet een keer samenwer-
ken?” De zon keek hem woedend aan. Samenwerken met de wolk, die altijd liep te 
mopperen en te zeuren? Geen sprake van! Ook de wolk had er geen zin in en om dat 
duidelijk te maken liet hij zijn regen extra hard op de aarde kletteren.

• Activiteit: Soms hebben we net als de zon en wolk het moeilijk om samen te spelen 
of samen te werken. Schrijf het op en hou het nog even vast voor de rest van de acti-
viteit. 

• Verhaal deel 2: Maar de wind gaf niet op. Hij bleef praten met de zon en de wolk. 
Soms fluisterde hij, soms schreeuwde hij. Hij duwde en hij trok. Net zo lang totdat er 
een gaatje in de wolk kwam. De zon gluurde onmiddellijk door het gat. Haar stralen 
vielen op de miljoenen regendruppels van de wolk. De druppels braken de witte zon-
nestralen in stukken en strooiden de resten in het rond: rood licht en oranje licht, geel 
en groen licht, blauw en paars. Op aarde keken de mensen verwonderd uit hun raam: 
“Kijk, een regenboog!”

 De zon en de wolk keken naar beneden: hadden zij dit samen gemaakt? Wie had dat 
ooit gedacht? Ze waren zelf zo verbaasd dat ze hun ruzie vergaten. En de wind? Die 
was tevreden en sloop zachtjes weg, zonder dat iemand het merkte.

 Bron: http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/220-de-regenboog

• Activiteit deel 2: Na het moeilijk samenwerken, samen spelen en samen zijn, weten 
we ook dat er nog heel wat meer momenten zijn die we wel samen kunnen doen. 
Maak een vuur en probeer met een waterstraal een regenboog te maken. Gooi daar-
na het papiertje van de ruzie in het vuur zodat het zichzelf kan oplossen.

• Materiaal: verhaal, papier, schrijfgerei, materiaal om een klein vuurtje te maken en 
een waterbron. 

10-14

• Verzamel geen schatten op aarde waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven 
inbreken om te stelen, maar verzamel schatten in de hemel, waar ze niet door mot of 
worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar je schat is, daar zal 
ook je hart zijn. (Matt. 6, 19-21) 
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•  Maak een schatkistje waarbij je doorheen een periode verschillende schatten ver-
zamelt. Niet zomaar schatten maar voorbeelden van dingen/mensen/momenten die 
onbetaalbaar zijn. Ga op het einde een groepsgesprek aan waarbij de dingen/men-
sen/momenten worden overlopen en opgehangen op een goednieuwsmuur. 

14-16

• Verzamel geen schatten op aarde waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven 
inbreken om te stelen, maar verzamel schatten in de hemel, waar ze niet door mot of 
worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar je schat is, daar al ook 
je hart zijn. (Matt. 6, 19-21) 

Land, zee, planten

God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen. Dan komt er droge 
grond tevoorschijn.’ En zo gebeurde het. God noemde de droge grond ‘land’, en het wa-
ter noemde hij ‘zee’. En God zag hoe mooi het was. God zei: ‘Er moet van alles groeien 
op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten.’ En zo gebeurde het. Op het land 
kwamen allerlei planten met zaad en allerlei bomen met vruchten. En God zag hoe mooi 
het was. (Gen.1, 9-13) 

K-momenten voor verschillende leeftijden

6-10

• Activiteit: “Een wensboom is een boom die, volgens het volksgeloof, wensen kan 
doen uitkomen. Er worden offers gebracht bij het boomheiligdom. Wensbomen ko-
men voor over de hele wereld. Vaak worden linten of 
lapjes stof aan de boom gebonden na het doen van een 
wens. Er bestaan wensbomen waarin briefjes worden 
opgehangen. Wensbomen spelen een rol bij feest- en 
gedenkdagen. Maak samen met je leden een wens-
boom. voorzie voor alle leden enkele linten waar ze 
hun wensen kunnen opschrijven. Hang die daarna in 
een boom, rond de stam/ in de takken. Of maak zelf 
eerst een boom met takken waarna de linten in de 
boom kunnen worden gehangen. 

• Materiaal: materiaal voor een zelfgemaakte boom, lin-
ten, schrijfmateriaal
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10-14

• Verhaal: Zaaien van kansen 
 Jezus is het huis uitgegaan en zit aan het meer. Er komen zoveel mensen bij Hem, 

dat Hij in een boot gaat zitten. De mensen blijven op de oever staan om naar Hem te 
luisteren. Jezus vertelt: ‘Er was eens een boer die ging zaaien. Bij het zaaien viel er 
een deel van het zaad op een weg. De vogels kwamen het oppikken. Een ander deel 
viel op de rotsgrond. Daar was wel niet veel aarde, maar het begon toch te groeien 
Maar toen de zon scheen, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde 
het. Een ander deel viel tussen de distels. Maar die verstikten het. Nog een ander deel 
viel in goede aarde. Daar groeide het goed op en leverde veel vruchten op. honderd, 
zestig, of dertig korrels per zaadje dat gezaaid werd. 

 Wie oren heeft, moet luisteren.’ Wanneer de leerlingen alleen zijn met Jezus, vragen 
ze: ‘Jezus, waarom gebruik je toch steeds beelden om iets te zeggen? Wij verstaan 
daar niets van.’ Jezus vraagt: ‘Begrijpen jullie het beeld van de zaadjes dan niet? En 
verstaan jullie al die andere beelden dan ook niet? Luister goed: de zaaier zaait ei-
genlijk het woord van God. Nu zijn er mensen die dat woord wel horen, maar meteen 
denken ze nog aan een boel andere dingen. En het woord dat in hen gezaaid was, 
krijgt geen kans. Net zoals de zaadjes op de weg die de vogels oppikken. Andere men-
sen horen dat woord en vinden het heel tof. Maar zodra ze merken dat andere men-
sen daar anders over denken, vergeten ze dat woord. Net als de zaadjes die tussen 
de stenen terecht kwamen. Ze schieten op in een beetje aarde, maar omdat ze geen 
echte wortels hebben, drogen ze uit bij de minste zon. Nog andere mensen horen het 
woord, maar hebben zoveel andere zorgen in hun leven, dat je ze kunt vergelijken met 
een stuk grond vol distels. De zaadjes worden door de distels verstikt, en kunnen zo 
geen vruchten dragen. En dan zijn er de mensen die het woord van God horen. Dat 
kun je zien aan wat ze zeggen en doen. Ze zijn als goede vruchtbare grond. Als het 
zaad hierop valt, ontkiemt het, groeit het mooi en vormt het aren, waarin ongelooflijk 
veel graantjes zitten.’

Bron: C. LETERME, Matteüs 13, 1-23

• Activiteit: Zaai samen met de leden een klein kruidensoort bijvoorbeeld tuinkers. 
 Voorzie de vier situaties die ook in het verhaal zich voordoen (rotsgrond = enkel kie-

zelsteentjes; opgegeten door de vogels = bijna geen zaden; onder de distels = heel 
donker; in goede aarde = met voldoende water).

 Hou vooral het laatste doosje een week in Leven en ga de week erna in gesprek met 
je leden. 

 Richtvragen: Wat hebben we nodig om goed te groeien als mens en onszelf goed te 
voelen? Wat hebben we nodig om van KSA een goede grond te maken? 
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• Materiaal: verhaal, vier afzonderlijke doosje met elk zijn eigen ondergrond, kiezel-
steentje, een doosje dat je kan afsluiten van licht, aarde en water, zaden van een kruid 
bijvoorbeeld tuinkers.

14-16

• Activiteit: We zijn allen samen verantwoordelijk voor de aarde. Elk op onze manier 
maar wel met een verantwoordelijkheid.

 Hieronder hebben we twee mensen die via een lied de mooiheid en onze verantwoor-
delijkheid centraal zetten. Vergelijk de twee liederen met elkaar. Ga daarna in gesprek 
met elkaar en schrijf zelf een lied hoe je als KSA-groep deze taak zal verderzetten.

• Materiaal: twee liederen, materiaal om eigen lied te maken.

• Lied 1: Zonnelied van Franciscus 
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig uw naam te noemen.
Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
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Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.
Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.

• Lied 2: Earth Song – Michael Jackson 

What about sunrise?
What about rain?
What about all the things
That you said we were to gain?

What about killing fields?
Is there a time?
What about all the things
That you said was yours and mine?

Did you ever stop to notice
All the blood we’ve shed before?
Did you ever stop to notice
This crying Earth, this weeping shore?

Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh

What have we done to the world?
Look what we’ve done
What about all the peace
That you pledge your only son?

What about flowering fields?
Is there a time?
What about all the dreams
That you said was yours and mine?
Did you ever stop to notice
All the children dead from war?
Did you ever stop to notice
This crying Earth, this weeping shore?

Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
I used to dream
I used to glance beyond the stars
Now I don’t know where we are
Although I know we’ve drifted far

Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
Aaaaaaaaah Oooooooooh
Hey, what about yesterday?
What about the seas?
Heavens are falling down
I can’t even breathe

What about apathy?
I need you
What about nature’s worth?
It’s our planet’s womb
What about animals?
Turned kingdoms to dust?
What about elephants?
Have we lost their trust?
What about crying whales
Ravaging the seas?
What about forest trails
Burnt despite our pleas?
What about the holy land
Torn apart by creed?
What about the common man?
Can’t we set him free?
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What about children dying?
Can’t you hear them cry?
Where did we go wrong?
Someone tell me why
What about baby boy?
What about the days?

What about all their joy?
What about the man?
What about the crying man?
What about Abraham?
What about death again?
Do we give a damn!

De zon, de maan en de sterren

God zei: ‘Er moeten lichten aan de hemel komen om verschil te maken tussen de dag en 
de nacht. Die lichten moeten laten zien welk seizoen het is, en welke dag en welk jaar. En 
ze moeten licht geven op aarde.’ En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten. 
De zon om overdag te schijnen, en de maan om ’s nachts te schijnen. God maakte ook 
de sterren. Hij zette de zon en de maan aan de hemel om licht te geven op de aarde. En 
om het verschil aan te geven tussen dag en nacht, en tussen licht en donker. God zag hoe 
mooi het was. (Gen.1, 14-18)

K-momenten voor verschillende leeftijden

6-10

• Activiteit: laat de kortfilm zien aan de leden. Knutsel samen met je leden enkele ster-
retjes. Laat hen aan de sterren een geheim toevertrouwen, fluister het in het sterre-
tje. Verzamel alle sterren en hang ze op in het lokaal. 

• Materiaal: knutselmateriaal 

• Laat de Pixar kortfilm La Luna zien.
 https://www.youtube.com/watch?v=z73dtVAp53s

 

10-14

• Activiteit: laat de kortfilm zien aan de leden. Knutsel samen met je leden enkele ster-
retjes. Op die sterren schrijven de leden het antwoord op onderstaande vragen. 

 Richtvragen: Welke dingen/opdrachten heb je bij KSA geleerd van andere leden en 
leiding? Wie was voor jou de papa of opa in het verhaal? 

https://www.youtube.com/watch?v=z73dtVAp53s
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• Materiaal: knutselmateriaal 

• Laat de Pixar kortfilm La Luna zien.
 https://www.youtube.com/watch?v=z73dtVAp53s

 

14-16

• Verhaal: De Kleine Prins
En toen verscheen de vos. “Goedemorgen,” zei de vos.
“Goedemorgen,” zei de kleine prins beleefd.
Hij draaide zich om, maar zag niets. “Hier ben ik, onder de appelboom,” zei de stem.
“Wie ben je?” vroeg het prinsje. “Je bent grappig. Ik ben een vos,” zei de vos.
“Kom met me spelen,” stelde de kleine prins voor, “ik voel me zo verdrietig.”
“Ik kan niet met je spelen,” antwoordde de vos. “Ik ben niet tam.”
“O, pardon,” zei de kleine prins, “wat is dat: ‘tam’?”
“Je bent niet van hier,” zei de vos. “Wat zoek je eigenlijk?”
“Ik zoek vrienden. Maar wat betekent dat tam-maken?”
“Dat is een begrip dat maar al te zeer vergeten is. Het betekent: verbondenheid 
scheppen.”
“Verbondenheid scheppen?”
“Ja, inderdaad,” zei de vos. “Jij bent nu voor mij nog maar een klein jongetje, net als 
alle andere kleine jongetjes. Ik heb geen behoefte aan jou, evenmin als jij behoefte 
hebt aan mij. Ik ben voor jou als alle andere vossen. Maar als jij mij tam maakt, dan 
groeit er verbondenheid. Dan zullen we behoefte hebben aan elkaar. Dan word jij 
voor mij enig op de wereld en ik voor jou. Mijn leven is eentonig, ik jaag op kippen 
en mensen jagen op mij. Alle kippen lijken op elkaar, en alle mensen lijken op elkaar. 
En dan verveel je je wel een beetje. Maar als jij mij tam maakt, als er verbondenheid 
tussen ons groeit, dan wordt mijn leven vol zon. Dan leer ik jouw voetstappen kennen 
en onderscheiden van alle andere. Voor de voetstappen van anderen kruip ik weg 
onder de grond, maar jouw voetstappen zullen me uit mijn hol te voorschijn roepen. 
Ze zullen me als muziek in de oren klinken. En kijk eens! Zie je die korenvelden? Nu 
eet ik geen brood. Ik heb niets aan koren, en korenvelden zeggen me niets. Dat is heel 
verdrietig. Maar jij, je hebt goudblond haar. Als je me nu tam maakt, dan zegt het 
koren me wel iets. Door het goudblond koren zal ik aan je moeten denken. En ook het 
geluid van de wind in het koren zal ik mooi vinden.”
De vos werd stil en keek het prinsje lang aan. “Alsjeblieft … wil je me tam maken?” 
vroeg hij.

https://www.youtube.com/watch?v=z73dtVAp53s
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“Ja, dat wil ik wel,” antwoordde de kleine prins, “maar veel tijd heb ik niet. Ik moet 
vrienden ontdekken en allerlei dingen leren kennen.”
“Alleen de dingen die je tam maakt en waarmee je een band schept, leer je kennen,” 
zei de vos. “De mensen hebben geen tijd meer om iets te leren kennen. Ze kopen alles 
kant en klaar in de winkels. Maar doordat er geen winkels zijn die vrienden verkopen, 
hebben de mensen geen vrienden meer. Als je een vriend wil, maak me dan tam!”
“Wat moet ik doen?” zei het prinsje.
“Je moet veel geduld hebben,” antwoordde de vos. “Kijk, je gaat eerst een eindje van 
me af in het gras zitten. Ik bekijk je eens tersluiks en jij zegt niets: woorden geven 
maar misverstand. Maar je kunt iedere dag een beetje dichterbij komen zitten.”
De volgende dag kwam het prinsje terug.
“Je had beter op tijd kunnen komen,” zei de vos. “Als je om 4 uur ‘s middags komt, 
begin ik om 3 uur al gelukkig te worden. Hoe later het wordt, des te gelukkiger voel ik 
me. En om 4 uur word ik al onrustig. Zo zal ik de waarde van het geluk leren kennen! 
Maar als je op een willekeurige tijd komt, dan weet ik nooit hoe laat ik mijn hart moet 
klaarmaken … Er moeten toch riten zijn.”
“Riten, wat is dat?” vroeg de kleine prins.
“Dat is ook weer zo’n vergeten begrip,” zei de vos. “Een rite is een gebruik dat maakt 
dat de ene dag verschilt van alle andere dagen, het ene uur van alle andere uren.”
Zo maakte de kleine prins de vos tam, en het uur van vertrek naderde.
“Ach,” zei de vos, “ik zal huilen.”
“Maar dat is je eigen schuld,” zei de kleine prins. “Ik had geen kwade bedoelingen in 
het hoofd, maar jij wilde dat ik je tam maakte.”
“Inderdaad,” zei de vos.
“En nu ga je huilen,” zei de kleine prins.
“Ja,” zei de vos.
“Dan heb je er niets mee gewonnen?” zei de prins.
“Toch wel, de kleur van het korenveld.”
“Vaarwel,” zei de prins.
“Vaarwel,” zei de vos.
“Kijk, dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart krijg je kijk op 
iemand. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.”
“Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar,” herhaalde de kleine prins, om het goed 
te onthouden.
“De mensen hebben het vergeten,” zei de vos. “Maar jij moet het niet vergeten. Jij 
blijft altijd verantwoordelijk voor wat je tam hebt gemaakt.” 

Bron: https://www.kuleuven.be/thomas

• Activiteit: Lees het verhaal van de Kleine Prins voor. Het tam maken van de vos, ver-
binding maken met elkaar, maken wij bij KSA ook mee. Misschien niet heel zichtbaar 
maar de gewenningsfase waar de vos het over heeft is bij ons ook heel hard aanwezig.

 Er zijn misschien heel wat mensen die je dankbaar bent dat zij jou ‘tam’ hebben ge-
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maakt en jou kansen hebben gegeven en ervoor gezorgd hebben dat jij je thuis voelt 
bij KSA. Misschien is dit wel het moment om die mensen te bedanken. 

• Materiaal: verhaal van De kleine prins

Levende wezens

God zei: ‘Het water moet vol leven zijn, vol met allerlei dieren. En boven de aarde, in de 
lucht, moeten vogels vliegen.’ God maakte de grote zeedieren en alle kleine waterdieren. 
Het water was vol dieren. Hij maakte ook alle soorten vogels. En God zag hoe mooi het 
was. God zegende de dieren. Hij zei: ‘Jullie moeten jongen krijgen. Overal in de zee moe-
ten dieren komen, en overal op aarde vogels.’ (Gen.1, 20 -22)

K-momenten voor verschillende leeftijden

6-10

• Verhaal: De haas en de schildpad: Wie is de snelste?
Naar de fabel van Aesopus.
Haas heeft altijd haast. Hij doet nooit eens rustig aan. Rennen is het liefste wat hij 
doet. Zoef! Door de velden. Zoef! Door de bossen. Zoef! Niemand kan hem bijhouden. 
Hij is de snelste. De aller-aller-snelste. En als hij even stopt, let hij goed op. Zijn lange 
oren houdt hij gespitst. Zijn ogen kijken rond. Zijn snorharen trillen. Is er iets lekkers 
te eten? Of dreigt er misschien gevaar? Dan gaat hij er snel weer vandoor.
Zoef! Daar gaat Haas. Zijn poten vliegen over de grond: hop-hop-hop. De wind suist 
langs zijn oren. Hij vergeet alles om zich heen. Rennen moet hij. Rennen, rennen, 
rennen.
Maar, wat is dat?! Er staat iets in de weg! Er loopt iets op het pad. Het is Schildpad. 
“Aan de kant!” roept Haas. “Opzij! Ik ben het: Haas!”. Maar Schildpad gaat niet aan de 
kant. Schildpad is traag. Heel traag. Voordat hij snapt wat er aan de hand is, is Haas al 
vlakbij. Haas kan nog maar net op tijd stoppen.
“Stommerd!,” zegt Haas, “waarom ga je nou niet aan de kant? Je ziet toch dat ik eraan 
kom!” “Sorry Haas,” zegt Schildpad, “ik ben niet zo snel als jij. Ik doe liever rustig aan. 
Voetje voor voetje.” Haas snuift: “Pah! Voetje voor voetje! Dat is saai. En het schiet 
niet op. Zo kom je toch nergens!”
“Niet waar,” zegt Schildpad, “ik kom overal. Alleen duurt het een beetje langer.” Haas 
lacht. “Ja, je komt er wel, maar zeker altijd te laat! Hahaha!”
Schildpad kijkt naar Haas. Wat een opschepper is het. Altijd de snelste. Altijd de eer-
ste. Altijd druk, druk, druk. Het wordt tijd dat hij eens een lesje leert. Schildpad heeft 
een idee …
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“Zeg Haas,” zegt Schildpad, “ik kan niet rennen zoals jij, maar toch denk ik dat ik een 
hardloopwedstrijd van jou kan winnen.” Haas valt bijna om van het lachen: “Jíj? Met 
je voetje voor voetje? Daar geloof ik niks van. Dan speel je zeker vals.” “Nee hoor,” 
glimlacht Schildpad, “helemaal eerlijk. Ik vraag wel aan Vos of hij de scheidsrechter 
wil zijn. Dan kan er niemand vals spelen.”
Haas stopt met lachen. Schildpad meent het serieus. Dat kan toch niet waar zijn? Die 
trage schildpad tegen hem, de snelste van alle dieren? Haas weet nu al dat hij zal 
winnen en Haas houdt van winnen. “Goed,” zegt hij, “een wedstrijd. Zeg jij maar wan-
neer.” “Morgen,” zegt Schildpad, “bij de dikke boom bovenop de heuvel.” Haas knikt. 
“Tot morgen!” en weg is hij.
De volgende morgen staan ze onder de dikke boom bovenop de heuvel: Haas, Schild-
pad en Vos. Vos heeft met zijn poot een startlijn getekend in het zand en vertelt hoe 
ze moeten lopen: de berg af, een rondje om het veld met kool en dan weer de berg 
op. Wie het eerst terug is bij de boom, heeft gewonnen.
“Ha,” denkt Haas, “het koolveld is groot, heel groot. Voordat Schildpad daar omheen 
is gewandeld, is de dag al voorbij. Ik ga winnen. Ik weet het zeker.”
Hij spitst zijn oren. Hij buigt zijn rug. Hij zet zijn poten schrap. Schildpad komt naast 
hem staan en Vos telt af. “Op jullie plaatsen … klaar voor de start … af!”
Zoef!!! Weg is Haas. Hij gaat er vandoor als een speer. Met grote sprongen, hop-hop-
hop. De zon schijnt op zijn kop. Het gras ruikt fris. De wind waait zachtjes door zijn 
vacht. Heerlijk gaat het.
De boom met Vos ligt al gauw ver achter hem. En Schildpad ook. Schildpad doet het 
rustig aan, net als altijd. Voetje voor voetje schuifelt hij de berg af.
In een mum van tijd is Haas bij het koolveld. Hmmm … kool! Haas is gek op rennen. 
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Maar hij is ook dol op kool! Hij stopt en kijkt om. In de verte ziet hij Schildpad. Het 
duurt nog wel even voordat Schildpad hier is. Voetje voor voetje gaat niet erg snel. 
Haas kan best even een hapje eten. Dan rent hij daarna wel weer verder.
Haas snoept van de kool, hap-hap-hap. Wat is dat lekker! Hij eet en hij eet, totdat er 
niets meer bij kan. Zijn buik zit vol. Daar word je slaperig van.
Haas kijkt nog een keer. Schildpad loopt nog steeds heel ver weg. Hij kan ook nog wel 
een dutje doen. Dan rent hij daarna nog wat harder. Hij weet zeker dat hij toch wel 
wint.
Haas gaat liggen tussen de kool. Hij doet zijn ogen dicht. Even een klein tukje. Dat 
kan best. Hij houdt van rennen en van kool, maar ook van slapen! Hij doet een hazen-
slaapje. Hij droomt over kool en over hardlopen. Hij droomt dat hij de wedstrijd wint. 
Haas is de snelste van de hele wereld!
Schildpad is niet snel. Maar hij loopt wel door. Voetje voor voetje. Stap voor stap. Zo 
komt hij bij het veld vol kool. Schildpad houdt ook van kool. Maar hij eet niet. Nee, 
niet nu. Hij moet door. Schildpad is moe. Maar hij stopt niet. Hij slaapt straks wel. Nu 
moet hij volhouden. Voetje voor voetje, stap voor stap naar de finish.
Haas schrikt wakker. Hij heeft lang geslapen. Langer dan hij dacht. De zon is gezakt. 
Het is al laat. De wedstrijd! Hij moet snel verder, want hij moet winnen! Maar … waar 
is Schildpad?
Haas kijkt om zich heen. In de verte ziet hij de boom. En dan ziet hij Schildpad. Héél 
ver weg. Vlak bij de boom! Haas schrikt zich rot. Straks wint Schildpad nog. Dat kan 
toch niet? Haas is de snelste!
Zoef! Hij gaat er vandoor. Zo snel heeft hij nog nooit gelopen. Hop-hop-hop, daar gaat 
hij. Het koolveld uit en de berg op. Terug naar de boom. Harder en harder. Sneller en 
sneller. Zijn hart bonkt in zijn keel. Zijn poten doen pijn. Zijn mond hangt open en hij 
hijgt. De boom komt steeds dichterbij. Schildpad is vlak bij de boom. Hij mag niet win-
nen. Dat wil Haas niet. Echt niet.
Dan komt Haas bij de boom. Hij springt over de streep. Maar Schildpad is er al. Vos 
lacht. “Jammer Haas, je hebt verloren. Schildpad doet rustig aan, maar was er toch 
het eerst. Eerlijk is eerlijk.”
Dat had Haas niet verwacht. Hij kijkt sip. Hij weet zeker dat hij sneller loopt dan Schild-
pad. Maar hij weet ook dat Vos gelijk heeft: wie het eerst over de streep komt heeft 
gewonnen. Haas lette niet op en Schildpad hield vol – voetje voor voetje, stap voor 
stap – en won.

Bron: http://www.babboes.nl/tips-verhalen/alle-verhalen/115-haas-en-schildpad

• Activiteit: Voorzie enkele gewone estafettespelen en enkele estafettespelen waarbij 
je een bepaald element uitschakelt: bijvoorbeeld huppelen met één been; geblind-
doekt parcours … 

• Materiaal: verhaal, materiaal voor de estafette
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10-14

• Speel tijdens een activiteit een spel op basis van een bordspel. Bijvoorbeeld het bord-
spel met de ladders en slangen. 

 Wanneer een groep op een vakje met een ladder terecht komt mag deze plaatsen 
vooruit, kom je op een vakje met een slang terecht ga je onmiddellijk terug naar het 
vak waar de slang op uitkomt.

 Wil je wat variatie, zorg voor een opdracht alvorens je de ladder mag betreden. 

14-16

• Zie hierboven.



Spelen is troef! - Jaarthema 2021-2022 / 27

De mens

God zei: ‘Ook op het land moeten allerlei dieren komen: wilde en tamme dieren, en heel 
kleine dieren.’ En zo gebeurde het. God maakte de dieren, alle wilde en tamme dieren en 
alle kleine dieren. En God zag hoe mooi het was. God zei: ‘Nu wil ik mensen maken. Ze 
moeten op mij lijken. Ze zullen zorgen voor de vissen in de zee en de vogels in de lucht. 
En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde.’ Toen maakte God de 
mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw. God 
zegende de mensen. Hij zei: ‘Jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op 
aarde mensen komen. Jullie moeten zorgen voor de aarde. En ook voor de vissen in de 
zee, voor de vogels in de lucht en voor alle dieren op het land.’ God zei ook: ‘Alle planten 
en bomen op aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de vruchten eten. De bla-
deren en het gras zijn voor de dieren.’ En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij 
gemaakt had en zag dat het heel mooi was. (Gen.1, 24-31)

K-momenten voor verschillende leeftijden

6-10

• Verhaal: Zorgen voor mijn schapen
 Na het ontbijt vroeg Jezus aan Simon Petrus: “Simon, zoon van Johannes, hou je meer 

van Mij dan die anderen hier?” Hij antwoordde: “Ja Heer, Je weet, dat ik Jou graag 
heb.” Jezus zei hem: “Zorg voor mijn lammetjes.” Nog een tweede keer vroeg Hij hem: 
“Simon, zoon van Johannes, heb je me graag?” waarop deze antwoordde: “Ja Heer, Je 
weet dat ik Jou graag heb.” Jezus hernam: “Zorg voor mijn schapen.” Voor de derde 
maal vroeg Hij: “Simon, zoon van Johannes, heb je me graag?” Toen werd Petrus be-
droefd, omdat Jezus hem voor de derde maal vroeg: “Heb je me graag?” Hij zei: “Heer, 
Jij weet alles: Je weet dat ik Je graag heb.” Daarna zei Jezus: “Zorg voor mijn schapen. 
Echt waar, echt waar, Ik zeg je: toen je jong was, deed je zelf je gordel om en je ging 
waarheen je ook maar wilde. Maar wanneer je oud bent, zul je je handen uitstrekken, 
een ander zal je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wil.” Hiermee 
zinspeelde Hij op de dood waardoor hij God zou eren. Na deze woorden zei Hij: “Volg 
Mij.” 

Bron: C. Leterme – Johannes 21, 15-19

• Activiteit: Lees het bijbelstukje voor en ga een gesprek aan met de leden.
 Richtvragen: Wie zouden die schaapjes kunnen zijn waarover er wordt gesproken. Als 

wij die schaapjes zijn bij KSA, hoe kunnen we dan zorgen voor elkaar?

• Materiaal: verhaal 
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• Verhaal: Zorgen voor mijn schapen
 Na het ontbijt vroeg Jezus aan Simon Petrus: “Simon, zoon van Johannes, hou je meer 

van Mij dan die anderen hier?” Hij antwoordde: “Ja Heer, Je weet, dat ik Jou graag 
heb.” Jezus zei hem: “Zorg voor mijn lammetjes.” Nog een tweede keer vroeg Hij hem: 
“Simon, zoon van Johannes, heb je me graag?” waarop deze antwoordde: “Ja Heer, Je 
weet dat ik Jou graag heb.” Jezus hernam: “Zorg voor mijn schapen.” Voor de derde 
maal vroeg Hij: “Simon, zoon van Johannes, heb je me graag?” Toen werd Petrus be-
droefd, omdat Jezus hem voor de derde maal vroeg: “Heb je me graag?” Hij zei: “Heer, 
Jij weet alles: Je weet dat ik Je graag heb.” Daarna zei Jezus: “Zorg voor mijn schapen. 
Echt waar, echt waar, Ik zeg je: toen je jong was, deed je zelf je gordel om en je ging 
waarheen je ook maar wilde. Maar wanneer je oud bent, zul je je handen uitstrekken, 
een ander zal je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wil.” Hiermee 
zinspeelde Hij op de dood waardoor hij God zou eren. Na deze woorden zei Hij: “Volg 
Mij.” 

Bron: C. Leterme – Johannes 21, 15-19

• Activiteit: Lees het bijbelstukje voor en ga een gesprek aan met de leden.
 Richtvragen: Wie zouden die schaapjes kunnen zijn waarover er wordt gesproken. Als 

wij die schaapjes zijn bij KSA, hoe kunnen we dan zorgen voor elkaar?

• Materiaal: verhaal 

14-16

• Activiteit: Laat het volgende filmpje zien of gebruik het als inspiratie voor dit K-mo-
ment: TV – All that we share

 https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc&t=176s

 
Er zijn heel wat groepen die worden gevormd, heel vaak op basis van uiterlijk, of 
groep waar we toevallig bij terecht komen. Soms is het dan ook moeilijk om over die 
eerste verschillen te kijken en juiste te zien wat ons verbindt met elkaar. 
Laat de groep zichzelf plaatsen op een veld waar al enkele vakken zijn getekend met in 
het midden een ruimte om naartoe te stappen, weg van de vakken. 
Vertel aan de leden dat we nieuwe groepen gaan vormen en deze nieuwe groepen in 
het middelste vak mogen komen staan:

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc&t=176s
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- Wij die van eten houden
- Wij die graag spelen
- Wij die van honden houden
- Wij die graag sporten
- Wij die graag lachen
- Wij die graag een boek/strip lezen
- Wij die muziek spelen
- Wij die soms rust nodig hebben 
- Wij die graag uitslapen
- Wij die het soms moeilijk hebben
- Wij die al veel geleerd heeft over zich/haarzelf 
- Wij die KSA wel leuk vinden

Op het einde staat (hopelijk) iedereen in het midden van de middelste ruimte, los van 
de vakken en kan er een gesprek aangegaan worden over de bevindingen. 

Rust

Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Zo werden de he-
mel en de aarde gemaakt, en alle prachtige dingen die daarbij horen. Op de zevende 
dag was God klaar met zijn werk. Toen rustte hij uit. God zegende de zevende dag. Hij 
maakte van die dag een bijzondere dag. Want op die dag was hij klaar met de schepping 
en rustte hij uit van al zijn werk. (Gen. 2,1-4) 

K-momenten voor verschillende leeftijden

6-10

• Activiteit: Probeer samen met je leden te mediteren.
Beeld je in dat je zit als een berg. Stevig, roerloos, krachtig, zonder te bewegen. Het is 
deze stille houding van de berg die ons helpt ook van binnen stil te worden. De stille 
houding van het lichaam helpt om de stilte van de geest aan te houden. Lichaam en 
geest vormen een eenheid. Als je toch een beweging zou maken (omdat het bijvoor-
beeld jeukt aan je wang) dan is het niet verkeerd om even te krabben. In de meditatie 
kan je niets verkeerd doen, het is geen wedstrijd, geen examen of toets. Eigenlijk 
hoeft er niets tijdens de meditatie. Het is deze ontspannen en onbeweeglijke houding 
die ervoor zorgt dat je met veel oefening uitkomt bij een diepe vrede die goddelijk is.
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10-14

• Activiteit: Probeer samen met je leden te mediteren.
Misschien heb je al eens een veld zonnebloemen gezien. Zij draaien hun hoofd naar 
de zon. Wat je misschien niet weet, is dat ze hun hoofd ook al tegen de morgen naar 
het oosten hebben gedraaid. Ze zoeken dus met andere woorden ook ’s nachts de zon 
op. Meditatie is op zoek zijn naar de Liefde die ons bewoont. En daardoor moeten 
we ons innerlijk richten naar die Liefde – dag en nacht – zoals een zonnebloem niet 
zonder de zon kan en er zich dag en nacht naar richt. Ook al zie je die Liefde niet, ze 
is aanwezig in jou. Een zonnebloem vertrouwt er ook op dat zij de volgende morgen 
de zon zal ontmoeten.

14-16

• Activiteit: Probeer samen met je leden te mediteren.
Diepzeeduikers vertellen ons dat er verschillende lagen licht in de oceaan zijn. Boven-
aan is het nog redelijk licht. Dan kom je in een heel donkere laag terecht en daaronder 
is een constant zacht licht, niet helder maar ook niet erg donker. Meditatie doet je 
net hetzelfde ervaren. De bovenste laag is de laag van je gedachten en je gevoelens. 
Die kennen we redelijk goed. Van het moment dat we daar even afstand van nemen 
– door ons te concentreren op ons gebedswoord – komen we in een donkere laag 
van onszelf terecht. Maar naarmate we langer mediteren in ons leven, komen we uit 
bij een mooie, rustige laag van onszelf die ons in staat stelt het leven met vreugde en 
licht te beleven.
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SCHOUDER ONDER DE K

K-trekker
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.
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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!

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’.
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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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