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Welkom
Beste KSA’ers

Kameraad in ‘t Kwadraat, dat is KSA in al zijn facetten.

We starten een nieuw KSA-jaar waarin we samen onze kameraden zullen ontmoeten, 
hen beter leren kennen en ons gesterkt voelen door KSA, om zo voor jong en oud er een 
spetterende KSA-tijd van te maken. 

Deze K-bundel helpt je om eens stil te staan bij 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. 

Veel succes! 

Met KSA-groeten, 
Werkgroep 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 bespe-
len. Je kan met de groep ook zelf een lied zingen. Neem daarvoor een kijkje:
• op www.ksa.be/K
•	 op	http://k-in-ksa.be/home/zingenmetbart

Muziek

Welkom

Groepsleiding:
Van harte welkom, vrienden KSA’ers en vrienden van KSA.
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 en zetten we onze vrienden in het kwadraat.
Omdat ik geloof in elke KSA’er hier vandaag! Omdat iedereen op hun eigen manier zich 
engageert, weet ik ook dat onze KSA heel wat mooi dingen kan verwezenlijken als we 
allemaal samen onze schouders eronder zetten!

Kruisteken

Voorganger/proost/priester:
Laten we even stilstaan bij dat er onder deze groep enthousiaste jongeren nóg 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.
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Schuldbelijdenis

Voorganger/proost/priester:
Ik ben altijd zeer blij wanneer er voor mij zo’n grote groep jonge mensen zit. Allemaal 
mooi in uniform, met blauw hemd, 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 wanneer 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. Soms zie ik het niet en ben ik slecht-
gezind omdat ik niet mijn zin krijg in een spel of van de leiding.

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

KSA’er 3:
In onze KSA-groep zitten zoveel mooie mensen. Samen met mijn kameraden kan ik van 
KSA en de wereld rondom me een mooie plaats maken. Soms denk ik toch: “Bwa, ik 
heb toch niemand nodig, ik doe alles zelf.” Dan wil ik voor niemand iets doen en laat de 
anderen stikken.

KSA’er 4:
Als ik in de knoop lig met mezelf en ik het gevoel hebben 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.

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

 Schrijf zelf nog andere voorbeelden uit waarbij het moeilijk loopt tussen KSA’ers en 
eindig met: “Help ons, Heer, wanneer … (Een moeilijke momenten uitgeschreven) steeds 
te kiezen voor onze kameraden.

Openingsgebed
 
Samen bidden:
Goede God, U maakt van ons vurige en enthousiaste mensen. U bent erbij wanneer er 
wordt gevierd. U laat Uw liefde schijnen door andere mensen, mijn Kameraden. En mis-
schien nog een beetje extra als ik het moeilijk hebt. Vandaag staan we hier om allemaal sa-
men er een geweldig KSA-jaar van te maken. Wij vragen U, blijf bij ons, vandaag en altijd.
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Eerste lezing
 
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.

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
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.
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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.

Muziek

Evangelie
 
KSA’er 11:
Kameraad in het kwadraat. In dat kwadraat. Een vriend word je niet zomaar. In het kwa-
draat daar moet soms aan gewerkt worden. Soms lukt me dat al beter dan andere keren. 

Voorganger/proost/priester:
Zacheüs woont in een groot huis dicht bij de drukke weg. Als de mensen over die weg 
willen reizen, moeten ze aan Zacheüs geld geven. Zacheüs vraagt te veel geld aan de 
mensen. Daarom is hij erg rijk. Jezus komt aan in de stad waar Zacheüs woont. De men-
sen roepen naar elkaar: “Jezus is daar!” Zacheüs hoort het en denkt: “Ik wil Jezus wel 
eens zien, maar dat gaat niet: er zijn teveel mensen die Jezus ook willen zien, en ik ben 
klein. Daarbij: het lukt me nooit om vooraan tussen al die mensen een plekje te vinden: 
de mensen houden niet van me en ze zullen me niet doorlaten.” Zacheüs zoekt verder 
naar een plek om Jezus te zien. Dan ziet hij een boom. “Als ik daar nu eens inkruip, 
dan kan ik Jezus heel goed zien.” Nu zit Zacheüs in de boom en wacht. Wat later komt 
Jezus daar langs, hij kijkt naar boven en ziet Zacheüs. Jezus roept: “Zacheüs, kom naar 
beneden, want vanavond wil ik bij jou eten.” Zacheüs schrikt als hij zijn naam hoort; hij 
valt bijna uit de boom. Hij klimt vlug naar beneden en heel blij zegt hij: “Kom maar bij 
mij thuis, Jezus, kom maar.” De andere mensen zien dat Jezus bij Zacheüs is. Ze morren 
onder elkaar en zeggen: “Jezus is bij Zacheüs binnengegaan. Zacheüs, je weet wel, die 
man die zo rijk is omdat hij ons teveel laat betalen. Hoe kan Jezus nu zoiets doen?” En 
ze mopperen maar verder. Jezus zit aan tafel bij Zacheüs. Zacheüs zegt: “Jezus, hier is 
de helft van mijn geld. Het is voor de arme mensen. En aan alle mensen die ik te veel 
heb laten betalen, geef ik hun geld terug.” En Jezus kijkt hem aan, legt de hand op zijn 
schouder en zegt: “Dat is goed, ook jij bent een vriend van God.”

(Herwerkt door C. Leterme)
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Homilie

De homilie wordt door de priester of voorganger gemaakt en voorgedragen. Je kan er 
als	KSA-groep	ook	voor	kiezen	om	enkel	het	doe-moment	te	doen	of	een	combinatie	
van beide te doen.

Doe-moment 

Zacharias klimt in de boom op zoek naar Jezus, omdat hij hem niet kan zien. Zacharias 
heeft ook niet zoveel vrienden, omdat hij een taakje heeft in het dorp waardoor hij niet 
zo geliefd is bij anderen en misschien ook door hoe hij doet naar andere mensen.
Hij is wel benieuwd naar Jezus, hij heeft toch al zoveel verhalen gehoord over hem. Hij 
wordt geïnspireerd door de verhalen. Op het einde wordt Jezus Zacharias vriend. 
Voor vrienden doen we wel eens dingen die wat meer moeite, moed en kracht vragen. 
Vooraan bij het altaar staat een boom. 
Je krijgt een blad waar je het antwoord op volgende vraag mag schrijven:
• Wanneer, voor wie klim ik uit mijn boom? 
• Hoe maak je “ik klim wel uit mijn boom” zichtbaar voor je vrienden?
Net zoals Zacharias klim ik uit mijn boom voor mijn vrienden. Als we samen plezier ma-
ken of als we op tocht zijn. Maar ook klim ik uit mijn boom wanneer ik zie dat de andere 
het moeilijk heeft en wat extra vriendschap kan gebruiken.

(Als je als groep een kreet, groet … hebt kan je die hier allemaal samen opzeggen of 
groeten.)

Geloofsbelijdenis

KSA’er 12:
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 zeg-
gen, laat je niet afschrikken en laat Gods liefde toe in je leven.

Mogelijkheid 1

Samen:
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:
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.

Voorbeden

Voorganger/proost/priester:
In Gods droom komt iedereen uit de boom en staat iedereen schouder aan schouder, 
sterk naast elkaar. Er zijn voor elkaar en samen de wereld instappen.
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KSA’er 13:
Geef me kracht en sterke schouders zodat ik anderen gelukkig kan maken en doen la-
chen.

KSA’er 14:
Geef me krachten en sterke schouders zodat ik steeds weer 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 om mezelf 
te 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. 

 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)

Gebed over de gaven

Samen:
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.

KSA’er 17:
Wij willen ons steentje bijdragen voor een betere wereld, wij willen uit onze boom ko-
men en projecten opstarten die anderen laten groeien en geloven in zichzelf. Wij heb-
ben de kracht van iedereen nodig om dit te verwezenlijken. Laten we samen de woor-
den bidden die ons kracht geven als we deze nodig hebben. 



12 / Kameraad in ‘t Kwadraat - Jaarthema 2022-2023

Samen:
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 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

Muziek tijdens de communie

Bezinning na de communie

KSA’er 18:
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 erop los te meppen.
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
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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:
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
K-moment 1: Zie je elkaar echt?
Duiding: Zet elke KSA’er even in de schijnwerpers. 
Doelgroep: -9 jaar
Activiteit:
Deel 1: Levende ‘Wie is het?’
Verdeel de leden in twee teams. Duidt in elke groep een KSA’er aan die het andere team 
zal moeten raden. Verzet de groepen leden zodat beide teams alle personen van het 
andere team kunnen zien.
Vervolgens mag elke groep om ter beurt een ja/nee-vraag stelen. Denk je als team te 
weten wie de andere persoon is? Schrijf de naam van die persoon dan op een blad. Elk 
team heeft drie kansen om te raden.
Het team dat als eerste de juiste naam op het blad heeft geschreven en drie of minder 
kansen nodig had, wint het spel. 
Deel 2: De man voor het raam
Er waren eens twee mannen die in een ziekenhuis een kamer deelden. De ene moest 
in bed liggen, de andere zat vaak bij het raam. Aan zijn buur die in bed lag vertelde de 
man bij het raam over alles wat erbuiten te zien was: bomen, bloemen, kinderen … De 
man bij het raam was al oud en kwam zijn ziekte niet meer te boven. Op een dag stierf 
hij. De andere man werd langzaam beter. Toen hij kon rechtzitten, vroeg hij aan de ver-
pleegster: “Mag ik in die zetel bij het raam zitten?” De verpleegster bracht hem naar de 
zetel. Toen riep de man: “Hoe kan dat nu? Ik zie alleen een muur! Toen mijn buur hier 
zat, vertelde hij me honderduit over alles wat er te zien was.” Toen zei de verpleegster: 
“Je vriend was een blinde man. Hij dacht dat zijn verhalen je goed zouden doen.”
Er lopen veel meer mensen rond op de wereld die blind zijn. En niet alle mensen die niet 
kunnen kijken, zijn blind. In het verhaal hierboven gaat het over een blinde man die echt 
blind is, maar die ‘ziet’, hij weet en kijkt met zijn hart, wat zijn buur in het ziekenhuis 
nodig heeft. Hij ‘zag’ hoe hij zijn buurman kon blij maken. Daarom vertelde hij over alles 
wat door het raam van het ziekenhuis te zien was. Zo schreef de apostel Johannes in zijn 
evangelie over Jezus die een blinde geneest (Johannes 9). Zo zag de blinde man in Jezus 
een profeet, terwijl de Farizeeën in Jezus alleen maar een slechte persoon zagen. Blind 
in het verhaal van Jezus heeft niets te maken met of je ogen al dan niet werken. Als ie-
mand blind is, wil dat zeggen dat die persoon niet ziet hoe kostbaar de anderen zijn, die 
blind is voor wie iemand echt was, die geen oog heeft voor de pijn van anderen. Iemand 
die ziet, is iemand die lief is voor de mensen en zorgt dat anderen mensen blij zijn. 
Deel 3: Kijk eens met je hart
Verdeel je leden per twee. Laat hen tegenover elkaar zitten en geef hen volgende op-
dracht:
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Leg een groot papier op de grond. De eerste KSA’er gaat op het papier liggen, met een 
wang op het blad. De andere KSA’er gaat vervolgens met en wasco, kleurpotlood … rond 
de contouren van het hoofd. 
Als de eerste KSA’er een hoofd op papier heeft, worden de rollen omgedraaid.
Schrijf naast de naam van je tekenpartner ook drie complimenten, eigenschappen waar 
je een beetje jaloers op bent of dingen waar die KSA’er heel goed in is.
Idee: Hang alle silhouetten op in het lokaal en schrijf ook nadien nog complimenten en 
nieuwe eigenschappen op bij de juiste persoon. 
Duur: 35 min 
Muziek: Bazart – Anders: https://www.youtube.com/watch?v=Oo54oXD-EAE
Bron: 
• C LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007 
• Bijbel in 1000 seconden
Materiaal: 
• papier
• tekengerei 
Maker: Werkgroep K

K-moment 2: Samen vrienden zijn
Duiding: 
Vrienden doen samen toffe dingen: samen in de speeltuin spelen, samen verstoppertje 
spelen, samen een koek delen. Maar echte vrienden helpen elkaar ook wanneer het 
moeilijk gaat. Als je vriend valt, help je die weer recht. Als je vriend iets kwijt is, help je 
met zoeken.
Wij gaan straks op stap, per twee, net zoals in het verhaal. Onderweg komen we ver-
schillende zaken tegen. Help je elkaar om voorbij alle hindernissen te komen? Zijn we 
samen vrienden?
Doelgroep: -9 jaar 
Activiteit: 
Verdeel je groep in duo’s. De verschillende duo’s moeten een klein hindernissenpar-
cours afleggen. Gaandeweg worden de hindernissen steeds moeilijker. Na verloop van 
tijd zullen ze elkaar echt nodig hebben om de hindernissen te overwinnen. 
Voorbeelden voor het hindernissenparcours zijn: 
• Onder een aantal stoelen kruipen 
• Over een stoel/hindernis kruipen
• Hand-in-hand zigzaggen tussen enkele kegels
• Over een touw kruipen (touw hoog genoeg hangen zodat er hulp van het ander team-

lid nodig is)
• …
Duur: 15 à 20 min



16 / Kameraad in ‘t Kwadraat - Jaarthema 2022-2023

Tekst: https://www.youtube.com/watch?v=3tTQ-XQRao8
Jezus was dood. Zijn vrienden waren bang en heel bedroefd. Bang, 
omdat ze dachten dat ze misschien ook wel zouden worden opgepakt 
door de soldaten, ze waren tenslotte vrienden van Jezus. En bedroefd, 
omdat al het mooie dat ze met Jezus hadden, nu voorgoed voorbij was.
Een van de vrienden, die Kleopas heette, zei: “Ik blijf hier niet zitten. Ik 
ga naar huis. Het verandert allemaal toch niet.”
“Ik ga met je mee,” zij een ander. En daar gingen ze. Van Jeruzalem naar Emmaüs, waar 
zij woonden; een lange weg van tien kilometer.
Onderweg praatten ze met elkaar over wat er gebeurd was. Een vreemde man kwam 
plotseling tussen hen lopen; ze liepen verder met zijn drieën. De vreemde man vroeg: 
“Waarover praten jullie?” Ze begrepen echt niet waarom hij die vraag stelde. Zou die 
vreemde man dan de enige zijn die niet wist wat er in Jeruzalem met Jezus was ge-
beurd? Zou hij dan niet weten dat hun vriend Jezus gedood was aan het kruis? Het was 
nog maar drie dagen geleden gebeurd …
“Weet u dan niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is?” vroegen ze Hem. 
De vreemde man vroeg: “Wat dan?” Kleopas vertelde: “Ze hebben onze vriend Jezus 
vals beschuldigd. Ze dachten dat hij ons zou bevrijden van de Romeinen, die de baas 
spelen. Maar Jezus wilde helemaal niet vechten en oorlog voeren. Hij wilde ook niet zelf 
de baas spelen. Hij wilde alleen maar laten zien hoe mensen liever en beter met elkaar 
kunnen omgaan. Hij heeft ons geleerd wie God is. En daarom, ja echt alleen daarom, 
hebben ze Hem te pakken genomen en aan het kruis dood laten gaan. Ze hebben Hem 
in een graf gelegd met een grote steen ervoor. Nu hebben een paar vrouwen gezegd dat 
ze Jezus weer hebben gezien. Maar dat geloof je toch niet?! Dat is te mooi om waar te 
zijn.”
Toen zei de vreemde man: “Begrijpen jullie het dan niet? Je weet toch wat de profeten 
gezegd hebben over Jezus. Ze hebben toch voorspeld dat de Messias moest lijden. En 
je kent toch alle verhalen van Jezus? Dat hij nooit opgaf, en altijd opnieuw begon! En 
jullie kennen toch ook het verhaal wel van Noach en de regenboog aan de hemel? Dat 
God daarmee wil zeggen, dat Hij de mensen nooit meer verlaat! Jezus zei toch, dat God 
altijd doet wat hij heeft beloofd. En wat heeft de God van Jezus beloofd? Juist! Dat Hij 
zijn Zoon weer zou laten verrijzen! Of geloven jullie dat ook niet?” De vreemde man 
zuchtte diep …
Kleopas voelde zich al een stuk minder verdrietig. Hij zei: “Oh, we zijn er. Dit is ons huis. 
Heeft u misschien zin om samen met ons te eten. Het wordt al donker en dan is het ook 
niet fijn om alleen verder te gaan. Dat wilde de vreemde man heel graag. Hij ging mee.
Ze gingen aan tafel en toen nam de vreemde man het brood in zijn handen. Hij sprak de 
zegen uit en dankte God. Hij brak het brood en gaf het aan hen. Toen – ineens – hadden 
ze het door: ze herkenden Hem. Ze zagen het echt! Het was Jezus.
Meteen verdween Jezus weer uit hun midden. Ze renden nog naar buiten … maar ze 
zagen Hem niet meer. Dit moesten ze aan de anderen gaan vertellen: snel terug naar 
Jeruzalem.
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Ze vertelden aan hun vrienden wat er allemaal gebeurd was. Nu wisten ze het heel ze-
ker. Jezus is niet dood. Hij leeft en is nog steeds dicht bij zijn vrienden. Ze hadden Hem 
herkend toen Hij het brood in stukken brak en uitdeelde. Ze konden wel dansen van 
blijdschap!
Bron: https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/derde-zondag-van-pasen-jaar-a/bijbel/
navertelling-lucas-24-13-35.html
Materiaal:
• Aantal stoelen 
• Hindernis 
• Enkele kegels 
• Touw (iets om aan vast te hangen aan 2 kanten of zelf vasthouden)
Maker: Werkgroep K

K-moment 3: Wat ons verbindt
Duiding: Wat verbindt ons met elkaar? Wat maakt dat we hetzelfde zijn? 
Doelgroep: 9-12 jaar 
Activiteit: 
Deel 1: Beter met z’n tweeën dan alleen
Alle leden staan op één lijn. Een lid staat tegenover de groep en vertelt een eigenschap, 
hobby of element van zichzelf. Leden die deze eigenschap, hobby of het element ook 
bezitten maken een nieuwe rij aan de overkant. Het lid dat als laatste bijgevoegd is aan 
de nieuwe rij mag een nieuwe eigenschap opsommen. 
Dit gaat verder tot iedereen ‘overgestoken’ is naar de nieuwe rij. Zorg ervoor dat ie-
dereen in de rij staat, zodat het lid naast een ander lid staat waarmee die een gemeen-
schappelijke eigenschap/hobby/… heeft.
Maak van de rij een cirkel en zoek ook bij de ‘uiteinden’ een overeenkomst. 
Zo bekom je een cirkel waarbij je een overeenkomst hebt met de beide personen die 
naast je staan. 
Deel 2: Hoe sterk is onze verbinding? 
Iedereen staat in een cirkel met het lichaam allemaal naar links gedraaid. Iedereen zet 
nu stappen naar het midden van de cirkel, zodat je heel dicht bij de persoon voor en 
achter je staat. Er mag nog amper ruimte over zijn. 
Tel samen af en ga ‘zitten’ zoals je op een stoel gaat zitten. Lukt het jullie om te steunen 
op de personen rondom je? Hoe lang houden jullie deze positie vol?
Duur: 15 min 
Tekst, muziek of filmfragment: /
Bron: https://www.kuleuven.be/thomas/
Materiaal: /
Maker: Werkgroep K
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K-moment 4: Samen vrienden zijn
Duiding: 
Vrienden doen samen toffe dingen: samen spelen, samen op wandel gaan, samen 
snoepjes delen. Maar echte vrienden helpen elkaar ook wanneer het moeilijk gaat. Als 
je vriend valt, help je die weer recht. Als je vriend iets kwijt is, help je met zoeken. Als je 
vriend gepest wordt, neem je het voor hem op.
Wij gaan straks op stap, per twee, net zoals in het verhaal. Wat hebben jullie allemaal al 
samen meegemaakt? Kunnen we iedereen verbinden met zaken die we gemeenschap-
pelijk hebben? 
Doelgroep: 9-12 jaar
Activiteit: 
Er wordt één persoon als startspeler aangeduid. Die staat in het midden van de groep 
en strekt een arm voor zich uit. De startspeler zegt vervolgens: “Ga mee naar Emmaüs, 
ik heb al/ik ben al ‘…’.” Op de puntjes vult de speler dan een eigen ervaring/belevenis 
in. Bijvoorbeeld: “Ga mee naar Emmaüs, ik heb al met een ballon meegevlogen.” Als ie-
mand anders uit de groep ook al heeft meegevlogen met een ballon, dan mag die speler 
de uitgestoken hand nemen en deelt die een nieuwe ervaring. 
Wanneer er een ervaring wordt gedeeld die niemand anders heeft meegemaakt, kan de 
speler met zijn andere arm nog eens proberen met een andere ervaring. Is er weer geen 
overeenkomst, dan herhaal je de volledige opdracht. 
Duur: 15 à 20 min
Tekst: https://www.youtube.com/watch?v=3tTQ-XQRao8
Jezus was dood. Zijn vrienden waren bang en heel bedroefd. Bang, om-
dat ze dachten dat ze misschien ook wel zouden worden opgepakt door 
de soldaten, ze waren tenslotte vrienden van Jezus. En bedroefd, omdat 
al het mooie dat ze met Jezus hadden, nu voorgoed voorbij was.
Een van de vrienden, die Kleopas heette, zei: “Ik blijf hier niet zitten. Ik ga naar huis. Het 
verandert allemaal toch niet.”
“Ik ga met je mee,” zij een ander. En daar gingen ze. Van Jeruzalem naar Emmaüs, waar 
zij woonden; een lange weg van tien kilometer.
Onderweg praatten ze met elkaar over wat er gebeurd was. Een vreemde man kwam 
plotseling tussen hen lopen; ze liepen verder met zijn drieën. De vreemde man vroeg: 
“Waarover praten jullie?” Ze begrepen echt niet waarom hij die vraag stelde. Zou die 
vreemde man dan de enige zijn die niet wist wat er in Jeruzalem met Jezus was ge-
beurd? Zou hij dan niet weten dat hun vriend Jezus gedood was aan het kruis? Het was 
nog maar drie dagen geleden gebeurd …
“Weet u dan niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is?” vroegen ze Hem. 
De vreemde man vroeg: “Wat dan?” Kleopas vertelde: “Ze hebben onze vriend Jezus 
vals beschuldigd. Ze dachten dat hij ons zou bevrijden van de Romeinen, die de baas 
spelen. Maar Jezus wilde helemaal niet vechten en oorlog voeren. Hij wilde ook niet zelf 
de baas spelen. Hij wilde alleen maar laten zien hoe mensen liever en beter met elkaar 
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kunnen omgaan. Hij heeft ons geleerd wie God is. En daarom, ja echt alleen daarom, 
hebben ze Hem te pakken genomen en aan het kruis dood laten gaan. Ze hebben Hem 
in een graf gelegd met een grote steen ervoor. Nu hebben een paar vrouwen gezegd dat 
ze Jezus weer hebben gezien. Maar dat geloof je toch niet?! Dat is te mooi om waar te 
zijn.”
Toen zei de vreemde man: “Begrijpen jullie het dan niet? Je weet toch wat de profeten 
gezegd hebben over Jezus. Ze hebben toch voorspeld dat de Messias moest lijden. En 
je kent toch alle verhalen van Jezus? Dat hij nooit opgaf, en altijd opnieuw begon! En 
jullie kennen toch ook het verhaal wel van Noach en de regenboog aan de hemel? Dat 
God daarmee wil zeggen, dat Hij de mensen nooit meer verlaat! Jezus zei toch, dat God 
altijd doet wat hij heeft beloofd. En wat heeft de God van Jezus beloofd? Juist! Dat Hij 
zijn Zoon weer zou laten verrijzen! Of geloven jullie dat ook niet?” De vreemde man 
zuchtte diep …
Kleopas voelde zich al een stuk minder verdrietig. Hij zei: “Oh, we zijn er. Dit is ons huis. 
Heeft u misschien zin om samen met ons te eten. Het wordt al donker en dan is het ook 
niet fijn om alleen verder te gaan. Dat wilde de vreemde man heel graag. Hij ging mee.
Ze gingen aan tafel en toen nam de vreemde man het brood in zijn han-
den. Hij sprak de zegen uit en dankte God. Hij brak het brood en gaf het 
aan hen. Toen – ineens – hadden ze het door: ze herkenden Hem. Ze 
zagen het echt! Het was Jezus.
Meteen verdween Jezus weer uit hun midden. Ze renden nog naar bui-
ten … maar ze zagen Hem niet meer. Dit moesten ze aan de anderen 
gaan vertellen: snel terug naar Jeruzalem.
Ze vertelden aan hun vrienden wat er allemaal gebeurd 
was. Nu wisten ze het heel zeker. Jezus is niet dood. Hij 
leeft en is nog steeds dicht bij zijn vrienden. Ze hadden 
Hem herkend toen Hij het brood in stukken brak en uit-
deelde. Ze konden wel dansen van blijdschap!
Bron: https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/derde-zondag-
van-pasen-jaar-a/bijbel/navertelling-lucas-24-13-35.html
Materiaal: /
Maker: Werkgroep K
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K-moment 5: Samen kunnen we meer
Duiding: Een geheel vormen in een groep is belangrijk. De groep toont in dit K-moment 
dat ze kunnen samenwerken.
Doelgroep: 12-16 jaar 
Activiteit: 
Deel 1: Geef elk lid een stukje van onderstaand tangram. Geef hen ook de negatieven 
en maak samen volgende figuren. 

Deel 2: In groep kan je veel meer aan dan alleen: lees onderstaande tekst voor aan de 
leden.
Deel 3: Iedereen zit in een cirkel. Eén persoon heeft een bol wol en houdt het uiteinde 
vast. Deze persoon gooit de bol wol naar een ander persoon en zegt daarbij: “Ik vind het 
leuk dat jij in de groep zit omdat …” Nu doet de persoon die de bol wol heeft hetzelfde. 
Dat gaat door tot iedereen in de groep de bol eens vast heeft gehad. Zo ontstaat er een 
web, een web waaraan de gehele groep heeft meegewerkt en waar iedereen deel van 
uitmaakt.
Duur: 25 min 
Tekst: 
Een vader had een gezin met zonen die altijd en eeuwig onderling ruzie maakten. Geen 
enkel woord wat hij zei, was ook maar enigszins goed. Dus bedacht hij een heel duidelijk 
voorbeeld dat hen zou doen inzien dat onenigheid tussen hen tot ongeluk zou leiden.
Op een dag, toen de ruzie veel gewelddadiger was geweest dan normaal en elk van de 
zonen nors zat te kniezen, vroeg hij een van hen om een bundel stokken te brengen. 
Toen hij de bundel om de beurt aan elk van zijn zonen overhandigde, zei hij dat ze 
moesten proberen het te breken. Maar hoewel iedereen zijn best deed, was niemand 
daartoe in staat.
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De vader maakte toen de bundel los en gaf de stokken aan zijn zonen om één voor één 
te breken. Dat deden ze heel gemakkelijk.
“Mijn zonen,” zei de vader, “zien jullie nu niet hoe zeker het is dat als jullie het met el-
kaar eens zijn en elkaar helpen, het onmogelijk zal zijn voor jullie vijanden om jullie te 
verwonden? Maar als jullie onderling verdeeld zijn, zal ieder van jullie niet sterker zijn 
dan een enkele stok in die bundel.”
Bron: https://ririro.com/nl/de-bundel-stokken/
Materiaal: 
• tangram puzzelstukjes
• bol wol
Maker: Werkgroep K

K-moment 6: Samen vrienden zijn
Duiding: 
Vrienden doen samen toffe dingen: samen spelen, samen op wandel gaan, samen de-
len. Maar echte vrienden helpen elkaar ook wanneer het moeilijk gaat. Als je vriend valt, 
help je die weer recht. Als je vriend iets kwijt is, help je met zoeken. Als je vriend gepest 
wordt, neem je het voor hem op.
De beide vrienden waren samen onderweg, ze hadden beiden de hoop verloren in een 
mooie toekomst. Gelukkig kwam de eerst onbekende man met hen meelopen om hen 
te duiden wat echt gebeurd was. Zonder het te beseffen werden zij samen getuige van 
een hoopgevende gebeurtenis. Samen deelden ze een ervaring die hun leven voor altijd 
zou veranderen.
Met wie deel jij (al dan niet geweten) een ervaring die jou veranderd heeft?
Doelgroep: +12 jaar
Activiteit: 
We zetten ons allen neer, zodat we elkaar nog kunnen zien en horen maar toch ook 
even stil alleen kunnen zijn. Ieder krijgt een blad met drie kolommen en een balpen. 
Denk kort na over een ervaring die je leven veranderde en die je wil delen met de groep. 
Beschrijf de ervaring aan de hand van de richtvragen op het blad.
Zodra iedereen klaar is, gaat iedereen in een cirkel zitten en wordt het blad in drie 
stukken gescheurd/geknipt. Het linkerstuk gaat naar de linkerbuur, het rechtste naar 
de rechterbuur en het centrale stuk blijft bij jezelf. Zo bekom je opnieuw een volledig 
nieuwe ervaring, met een gedeelte van het verhaal van je linker- en een gedeelte van 
het verhaal van de rechterbuur.
Nadien worden de nieuw samengestelde ervaringen voorgelezen en kan er kort over 
gesproken worden. Zijn ze grappiger geworden? Kan je de situatie herkennen in je eigen 
leven? wat waren de originele verhalen?
Duur: 15 à 20 min
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Tekst:
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 
zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was 
voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en 
liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.
Hij vroeg hen: “Waar loopt u toch over te praten?” Daarop bleven ze somber gestemd 
staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: “Bent u dan de enige vreemdeling 
in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?” Jezus vroeg hen: “Wat 
dan?” Ze antwoordden: “Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet 
in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders 
hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat 
hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit 
alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring 
gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar 
niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden 
dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals 
de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.”
Toen zei hij tegen hen: “Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat 
u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden 
niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?” Daarna verklaarde hij hen wat er in al de 
Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde 
reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: “Blijf bij 
ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.” Hij ging mee het dorp in en bleef 
bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, 
brak het en gaf het hen. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij 
werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: “Brandde ons hart niet 
toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?”
Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 
aantroffen, die tegen hen zeiden: “De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is 
aan Simon verschenen!” De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en 
hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
Bron: https://www.emmausgangers.net/preken/evangelie.htm
Materiaal:
• Balpennen (één per persoon)
• Blad met drie kolommen met bovenaan:

- omschrijving van de personen met wie je deze ervaring 
 mogelijks deelt
- omschrijving wat je zo trof aan deze ervaring
- omschrijving van de persoon/ locatie van de ervaring

Maker: Werkgroep K
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K-moment 7: Welke rol speel jij?

Duiding: Iedereen in de groep heeft een belangrijke rol te spelen. 
Doelgroep: 12-16 jaar
Activiteit: 
Deel 1: Wat maakt van iemand je vriend? 
Iedereen krijgt een puzzelstukje. Daarop schrijf je waaraan je een echte vriend kan her-
kennen 
Welke eigenschappen moet die persoon hebben? Wat moet die persoon voor jou doen 
of betekenen?
Deel 2: Hoe sterk is onze verbinding? 
Luister naar volgend verhaal: 
Nadat David de reus Goliat heeft gedood, gaat hij in dienst bij koning Saul. Zo leert hij 
Jonathan kennen, een zoon van Saul. Ze worden heel goede vrienden. Maar Saul wordt 
jaloers op David. “Ik wil David laten doden,” zegt hij. Jonatan verwittigt David: “Mijn va-
der wil je laten doden. Zoek een schuilplaats en houd je verborgen. Ik zal met mijn vader 
over jou spreken. Ik zal je laten weten wat hij me zegt.” Jonatan gaat naar zijn vader Saul 
en vraagt: “Wat heeft David toch verkeerd gedaan? Hij heeft zelfs zijn leven voor u op 
het spel gezet. Hij heeft Israël bevrijd. U was daar toch blij om. Waarom zou u hem dan 
nu willen doden?” Saul luistert naar Jonatan en zweert: “Ik zal David niet doden!” En 
Jonatan gaat naar David. Hij zegt wat koning Saul gezegd heeft. Zo komt David opnieuw 
bij Saul en blijft hij verder voor hem werken.
Maar de belofte van Saül duurt niet lang. Hij wordt meer en meer jaloers op de succes-
sen van David in de oorlog en probeert hem verschillende keren te doden. Met behulp 
van verschillende mensen slaagt David erin om te gaan schuilen. Jonathan zoekt hem op. 
“Verstop je op de plaats die we kennen,” zegt Jonatan aan David, “Als mijn vader jou wil 
doden, laat ik het je weten. Overmorgen kom ik in de buurt van die steen daar. Ik zal doen 
alsof ik op een doel mik en er drie pijlen langs schieten. Dan stuur ik een jongen om ze 
op te rapen. Als ik zeg: ‘De pijlen liggen vlakbij, raap ze maar op’, dan ben je veilig. Maar 
als ik hem zeg: ‘De pijlen liggen verderop’, dan loop je gevaar.” David gaat naar zijn schuil-
plaats. Wanneer Saul ziet dat de plaats van David leeg is, vaart hij uit tegen Jonathan.
De volgende morgen gaat die de stad uit, samen met een kleine jongen. “Vlug, raap de 
pijlen op die ik afschiet,” zegt Jonatan tegen de jongen. De jongen komt bij de plek waar 
de afgeschoten pijl moest liggen. “De pijl ligt verderop,” roept Jonatan. Zo weet David 
waar hij aan toe is. Maar Jonathan wil zijn vriend niet laten gaan zonder hem vaarwel te 
zeggen. Hij stuurt de jongen weg met zijn wapens. Dan komt David uit zijn schuilplaats. 
De vrienden omhelzen elkaar en nemen afscheid. (1 Samuel 20) 
Deel 3: 
Vriendschappen zijn van alle tijden, net zoals in het verhaal van David en Jonathan zou 
je veel doen voor je vrienden, misschien zelfs heel veel. 
Schrijf bij elke eigenschap die je op het puzzelstukje schreef, een naam van een lid of 
leiding die voor jou al heeft bewezen dat deze KSA’er een echte vriend is.
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Op de tonen van het lied X!nk – De Vriendschapsband wordt de puzzel samen gemaakt, 
want we hebben elkaar nodig om een volledig groep met al onze talenten te zijn. 
Duur: 30 min 
Muziek: X!nk – De Vriendschapsband 
Bron: Bijbel in 1000 seconden 
Materiaal: 
• puzzel, vrij te kiezen, misschien met een eigen foto 
• box en een GSM 
Maker: Werkgroep K

K-moment 8: Loslaten 
Duiding: Iets los kunnen laten, de goede momenten accepteren en ook jezelf.
Doelgroep: +16 jaar
Activiteit: 
Deel 1: 
Luister naar volgend verhaal: 
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 initiatie-
ven, van geluk, van volharding, van goede moed. 
Vertel elk om de beurt wie of wat er voor jou was in een moeilijke periode.
Deel 2: 
Voorbereiding: dompel de kurken een tweetal uur of overnacht in White Spirit. Om de 
kurken goed te laten branden, maak je er best wat sneetjes in met een mes, alvorens 
onder te dompelen in White Spirit.
Ga in een kring zitten en steek één van de kurken aan met een aansteker. De kurk zal 
branden, maar je zal geen warmte voelen. Laat de kurk steeds dansen op je hand door 
het 15 cm op te gooien en niet te laten rusten op je hand. 
Vervolgens wordt de kurk doorgegeven naar rechts. Vertel ondertussen hoe iemand 
voor jou op KSA het licht terug heeft aangestoken; hoe een KSA’er ervoor zorgde dat je 
het terug zag zitten. 
(Als de kurk op is kan je een nieuwe aansteken.)
Duur: 15 min
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Muziek: Ed Sheeran – I See Fire: 
https://www.youtube.com/watch?v=2fngvQS_PmQ 
Bron: /
Materiaal: 
• box 
• iets om muziek mee af te spelen 
• kurken 
• aansteker 
• White spirit 
Maker: Werkgroep K

K-moment 9: Ik zie je vuur
Duiding: Wat geeft jou de kracht om door te gaan?
Doelgroep: + 16 jaar
Activiteit: 
Deel 1: Ik zie het vuur 
Leg je allemaal in groep neer en luister naar I See Fire van Ed Sheeran terwijl je naar de 
sterren kijkt. 
Deel 2: Ik zie vuur van verdriet en van vreugde 
Tijdens het lied hoor je verschillende strofen.
Een strofe van verdriet:
• Welke vragen, problemen of moeilijkheden blijven in je
  hoofd ronddwalen?
• Met welke mensen (ouders, vrienden, 
 KSA’ers) kan je die bespreken?
• Raakt alles geordend in je hoofd?
Een strofe van moed:
• Wanneer voel je je echt een KSA’er?
• Van welke vrienden heb je al veel geleerd en wat?
• Door wie voel je je gesteund en gesterkt?
Duur: 15 min 
Muziek: Ed Sheeran – I See Fire: 
https://www.youtube.com/watch?v=2fngvQS_PmQ 
Bron: /
Materiaal: 
• box
• gsm 
Maker: Werkgroep K
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K-moment 10: Blijf bij mij tot het over is

Duiding: Bedank de mensen die je ooit nodig had. 
Doelgroep: Leiding
Activiteit: 
Deel 1: 
Beluister het lied Anders van Bazart. 
Deel 2: Blijf bij mij
Luister naar volgende tekst:
Neem me ver weg hiervandaan 
Kon ik daar maar even zijn 
Maar elke weg leidt terug naar jou 
Of zou het maar voor even zijn? 
Want dit is anders 
 En het voelt alsof ik hier al ben geweest 
Kan hier rijden met m’n ogen dicht 
Ik vraag het nog één keer еn daarna nooit meer 
Blijf bij me tot het eind 
Want dit is …
Soms zijn er zo van die dagen dat alles tegenzit. Je mist je bus, een auto rijdt in een plas 
net wanneer je passeert, je broer heeft slecht geslapen waardoor je al vanaf ‘s ochtends 
de volle lading hebt gekregen, je bent je taak op de keukentafel vergeten … 
Op die momenten zijn er mensen, KSA’ers waarop je kan terugvallen. Die door je te 
doen lachen, je vast te pakken, samen met je te gaan wandelen/fietsen/rijden, door 
gewoon je jezelf te laten zijn je even uit de stomme situatie kunnen halen en je zo laten 
weten dat ze er zijn voor je. 
Deel 3: Bedankt dat je bij mij blijft 
Schrijf naar of zeg tegen elkaar op welke momenten en op welke manieren een anderen 
KSA’er jou heeft geholpen in een bepaalde situatie.
Op welke manier heeft die persoon jou geholpen om je terug op weg te helpen?
Duur: 30 min 
Muziek: Bazart – Anders: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oo54oXD-EAE
Bron: /
Materiaal: 
• Muziekinstallatie 
Maker: Werkgroep K
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K-moment 11: Gedragen worden
Duiding: Hoe voel jij jou gedragen? Wie draagt jij? 
Doelgroep: +16 jaar en leiding
Activiteit:
Deel 1: Lees het verhaal van de lamme voor 
Deel 2: Groepsgesprek naar aanleiding van het verhaal
Het verhaal van de Lamme, misschien heb je het al vele keren gehoord of hoorde je het 
nu voor de eerste keer. Misschien ben je net met draaiende ogen wat dieper in je stoel 
gezakt of ben je net wat rechter gaan zitten om te luisteren wat er voor mooie dingen 
er allemaal worden gezegd. 
Als je goed luistert en een beetje diep graaft kom je heel wat waarheden tegen, ook 
voor ons vandaag de dag. (kan eventueel verwijderd worden als de plaats beperkt is) 
De lamme vriend die gedragen wordt is angstig, moedeloos, wanhopige of misschien 
gefrustreerde. Iemand die vastzit in gedachten of niet meer uit een bepaalde situatie 
geraakt. Zijn/haar gedachten zorgt ervoor dat deze persoon verlamd is zowel mentaal 
als fysiek. 
• Wat zijn voor jou situaties waarin je verlamd bent? 
• Op welke momenten werd je onverwacht in een verlammende situatie geplaatst? 
• Zijn er situaties die vermijdt om jezelf niet te laten verlammen?
In ons verhaal wordt de lamme gedragen door 4 vrienden die duidelijk de moed nog niet 
hebben opgegeven, hun vriend niet willen laten vallen en alles proberen om hem uit zijn 
verlamde situatie te krijgen. Hun liefde voor hun vriend is verwonderlijk. 
• Door wie voel jij je gedragen? 
• Op wie vertrouw jij als je in een verlammende situatie zit?
• Hoe draag jij anderen?
• Zijn er momenten dat je mensen bewust laat vallen?
Deel 3: KSA’ers dragen elkaar 
Maak met alle deelnemers een cirkel, schouder aan schouder met je gezicht naar het 
midden. Maak in de mensencirkel een cirkel met een dik trektouw (of sla het touw dub-
bel). Neem het touw in je handen en trek allemaal tegelijk aan het touw (zet 
eventueel een stapje naar achter) zodat dit zich opspant. Kies een ‘touwloper’ en laat 
deze KSA’er, eventueel met een extra handje, wandelen over het touw. 
Duur: 30 min 
Verhaal: De lamme wordt gedragen
Wanneer Jezus een paar dagen later weer in Kafarnaüm is, hoort men dat Hij thuis is. Er 
komen zoveel mensen naar Hem toe dat ze zelfs niet meer bij de deur kunnen komen. 
Vier mannen komen hun vriend bij Hem brengen. Hij is verlamd. Omdat ze door de vele 
mensen niet bij Jezus kunnen geraken, dragen ze hem voorzichtig langs de buitentrap 
naar omhoog. Daar maken ze een gat in het dak, vlak boven het hoofd van Jezus. Lang-
zaam laten ze hun vriend naar beneden zakken. Wanneer Jezus hun geloof ziet, zegt Hij 
tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ (…) Dan zegt Hij tegen de 
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verlamde man: ‘Sta op, pak uw bed op en ga naar huis.’ En de man staat op, neemt zijn 
bed en gaat weg voor het oog van iedereen. (Naar Marcus 2, 1-12)

Bron: /
Materiaal:
• Trektouw
Maker: Werkgroep K
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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 toffe bezinningen te bedenken of in elkaar te boksen? Kom dan naar onze Werk-
groep K, want het is een toffe bende. Mail naar jolien@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, surf dan zeker naar www.ksa.be/K. 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 jolien@ksa.be.

 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 jolien@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 website (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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